
Scénář 
Marie Švestáková 

,,Pomož nepřítelovi v nouzi‘‘ 

 
 

 

Vypracovali žákyně a žáci deváté třídy ze ZŠ a MŠ Velké 

Losiny Julie Dorazilová, Lucie Hetmánková, Václav 

Beneš, Jiří Dražný a Jakub Verner 

 



 

Marie Švestáková se narodila 2. března 1921 v Bludově. V osmi letech 

jí skončilo dětství, protože její maminka si vzala nového manžela.  

„No, protože byl konec. Nebyl na nás hodnej, museli jsme dělat.“ 

Paní pamětnice zažila mnoho dramatických událostí ve svém životě, 

dokonce i párkrát riskovala život. Například  její švagr, jež se narodil 

ve stejném roce jako paní Švestáková, byl poslán za války do 

Hamburku na nucené práce a pouze jednou za rok se mohl vrátit 

domů na dovolenou. Bylo to tak hrozné, že už se tam nevrátil a 

schovával se u paní Švestákové  a jejího manžela, svého bratra, ve 

sklepě. Za to hrozil koncentrační tábor celé rodině. To bylo poprvé, co 

riskovala svůj život a život její rodiny. 

„Ten poslední rok potom, jak přijel na dovolenou, tak už se nevrátil. 

Už se bál, že nestačí uklízet mrtvoly. Tak se schovával ve sklepě. 

Nesměl vylézt.“ 

Další pro rodinu riskantní situace nastala, když ke konci druhé 

světové války schovávala společně s manželem na půdě rakouského 

uprchlíka. Schovávali ho tam rok do doby, než skončila válka. V té 

době to prý bylo normální a téměř každá rodina schovávala nějakého 

uprchlíka, ale i tak to bylo dost riskantní. 

„Němci honili zajatce přes dědinu. Večer se dostali k nám, hlídali je a 

spali v sokolovně. Do rána jich pár uteklo. Myslím, že jim někdo od 

nás pomohl. Tam byli všichni: Jugoslávci, Rakušáci, Rusi a do rána jim 

utekli a naši chlapi je našli v lese. Manžel přišel domů a řekl, že 

musíme vzít taky jednoho zajatce. Ale my jsme nemohli, protože jsme 

byli na bytě. Tak jsme museli jít pro povolení a majitelé přikývli, že ho 

můžeme schovat. Dali jsme ho na pudu a spal na seně. My jsme měli 

Rakušáka, sousedi měli Jugoslávce a další sousedi měli dva Rusy.“ 

I přes všechna traumata se naše pamětnice dočkala míru a svobody, 

takže se mohla těšit ze své rodiny a zahrádky. 



Paní Švestákové bude letos 99 let. Vyprávění jejího života bylo velmi 

záživné a poutavé. 

Jsme rádi, že se můžeme o těchto dramatech s vámi podělit. 

,, To nejdůležitější v životě je zdraví, ne peníze.‘‘ 

 


