
  

 

Návrh scénáře na video (delší než pět minut) 

Helena Kříženecká (H), Kristýna Hostková (K), Vanessa Šimáčková (V), David 

Pastorek (D) 

Časové úseky sestavovány dle audiozáznamu 

Jarmila Zábranská (Kameníková) 

A) DĚTSTVÍ  00 – 12.09  (použít informace z audia a knihy Deník Jarmilky 

Kameníkové) 

H. a K. stojí před domem (Hobby sportu v Komenského ulici), V. točí: 

„Dnes navštívíme paní Jarmilu Zábranskou (rozenou Kameníkovou), která se 

narodila 1. srpna 1926 ve Vlašimi v domě, který stál kdysi v těchto místech, kde 

v současné době je prodejna sportovních potřeb Hobby sport.“ 

Fotka rodičů + fotka malé dívky před obchodem + komentář s hudbou 

„Rodiče malé Jarmilky Kameníkové byli podnikatelé. V témže domě, kde se 

Jarmilka narodila a o osm let později i její sestra Alena, vlastnili rodiče 

knihkupectví, knihařskou dílnu, obchod s papírem a kancelářskými potřebami, 

sešity a školními učebnicemi.“ 

„Malá Jarmila byla učenlivé dítě, již před začátkem školní docházky uměla číst.“ 

H., K., V. D.– před průmkou 

„V budově současné střední průmyslové školy byla tehdy základní školou, takže 

malá Jarmilka cestu za vzděláváním neměla příliš dlouhou.“ 

04 :06 – 04 : 53 – povídání o škole (obecná, měšťanka) 

5:01 – 5:13 – věta o tom, jak jim závidí, že mohly děti chodit z dálky do školy 

H., K., V. D – v parku?? (Nebo komentář pod fotkami, vysvědčení???) 



„Po absolvování pátého ročníku základní školy se Jarmila Kameníková dostala na 

gymnázium do Benešova.“ 

 

B) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 

Video 13:50 – 13:58 – povídání o gymnáziu 

Hudba německá + komentář, nebo stojící před domem 

„Gymnázium paní Jarmila navštěvovala v době, kdy se vlivem Adolfa Hitlera i 

v dosud svobodném Československu začaly dít věci: 

Video 1:29:34 – 1:30:05        (1:31:05 – 1:31:27 – učitel + židovská rodina 

z Ostravy) 

Foto domu + hudba+ komentář 

„V 15 letech se paní Jarmila dostala do Prahy na vyšší obchodní školu, po níž ještě 

absolvovala jednoroční rodinnou školu. Zde také chodila do tanečních“. 

Hudba - jazz 

Video 1:57 : 46 – 1:58 : 28 (nebo komentář + foto) 

„Paní Jarmila vzpomíná“: 

Video: 21:48 – 22:55 – karta 

„V roce 1944 se německá zvůle dotkla i blízkého okolí paní Jarmily. 

32:47 – 34:30 – parta, video + foto 

Povídka 

34:28 – 36:47 – povídka (TO DO VIDEA NEDÁME) 
36 . 48 – 38: 29 – o Jirkovi Jankovském (holky komentář:… a on mi tam Jirka Janovský 
říká…“) 
56:48 – 57:07 – komentář (holky + hudba) 
1:27:07 – 1:28:49 – video (nebo komentář holek) – arcibiskupské gymnázium + žádost o 
ruku 
1:50:49 – 1:51:10 – tajení věku (77 let) 
1:34:33 – 1:35:19 – video o domě, bydlení s Josefem Zábranským atd. 
38:33 – 41:28 – o pobytu svého muže (38:20 – 38 :27 – „proto jsem si ho vzala“) 
41:29 - 42:35 video, nebo komentář + hudba (o malování v domě) 
 



Tato videa probrat a prostříhat, popřípadě namluvit, spojit s fotkami, vybrat, co 

je nejemotivnější a doplnit hudbou – TO JE POVÍDÁNÍ O PANU ZÁBRANSKÉM, 

TAKŽE NA TOM SI DÁME ZÁLEŽET, TO JE HLAVNÍ ČÁST NAŠEHO 

PĚTIMINUTOVÉHO VIDEA 

Návrh na závěr: 

Komentář doplněný textem???: 

„Paní Jarmila strávila se svým mužem krásných……let, měli spolu dvě děti, syna 

Luboše a Miloše. Paní Jarmila v době kdy již byla vdaná, vystudovala 

Pedagogickou školu v Brandýse a pracovala jako vychovatel ve školní družině. 

Také v rámci zájmového kroužku učila děti němčinu a to děti předškolní i školní. 

Celý život hrála divadlo, později se zaměřila na divadlo maňáskové, které hraje se 

svým souborem dodnes. Také byla aktivní členkou Sokola. Po právu byla v roce 

2003 odměněna cenou Blanického rytíře (viz Blanický rytíř 2003). Pan Josef 

Zábranský zemřel v 77 letech a celý život byl paní Jarmile životní oporou.“ 

 

O manželovi 
1:49:37 – fotky z videem – manžel 
1:50:10 – prvorodička 
1:51:40 – 1:51:55 – fotky, svatba, družičky 
1:52:39 – 1:52:55 – svatba – foto 
1:53:39 – 1:53:47 – závoj foto + povídání 
1:55:14 – „ …a z téhle party zavřeli ještě další čtyři..“ – doplnit foto, nebo máme video????? 

 

 

Závěrečná poznámka: 

Tento návrh nebyl převeden do praxe, po konzultaci se panem střihačem, jsme 

od některých komentářů upustili. Ani videonahrávky před domem a školou 

paní Jarmily se neuskutečnily. 

 

Náměty na příběhy 
Vycházející z audiozáznamu 



00:00 – 19:15 (dětství, škola) 

• Narození 

• Rodiče – knihkupectví 

• Škola – děti z okolí, příhoda s Jiřinkou, vysvědčení – ukázka z 6. třídy 

• Gymnázium Benešov – první pětka 

 

21:48 2. světová válka 

- Ukázka karty (občanka za protektorátu) 

26:49 - Vyškrtávání, cenzura 

56:48 – kluci umlátili v Terezíně 

 

 

Příběhy - střípky 

30:50  - kněžna Auerspergová 

1:10:15 – 1:16:33 Roškotová 

1:28:49 – historie domu 

 
 

 

 

 

 

 



 

Před obchodem svých rodičů v Komenského ulici r. 1931 

(v současné době je tu prodejna Hobby sportu) 

V domě rodiče bydleli, zde se narodila Jarmila i její sestra Alena.  

Naproti přes ulici budova, ve které sídlila obecná škola.  

(v současné době budova průmyslové školy) 

 



 



 
Jarmila Kameníková 

Začátek studií v Praze 

 



 

Josef Zábranský na Jawě  

Rok 1934 



 
S kamarádem, budoucím manželem Josefem Zábranským 

Praha 1943 


