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Barča Ludmila Klukanová, rozená Šabatová, se narodila 5. 
          října 1936 do sedlácké rodiny v Lipníku u Hrotovic. 
 Moc šťastné dětství neměla, protože její rodinu 
          postihl tragický osud. 
 
Žanda Za 2. sv. války jí odvezli babičku do Ravensbrücku, 
          kde zemřela v plynové komoře. Její děda zahynul 
          v Dachau, kde ho naočkovali tyfem. A ještě ke všemu 
          jí na Pankráci popravili strýce Karla, protože 
          ukrýval parašutistu. 
 
Barča V. 2. světová válka byla pro paní Klukanovou velmi těžká 
          a díky těmto událostem začala nacisty nenávidět více 
          než doposud. Z celého srdce nenáviděla Adolfa  
          Hitlera, na jehož  portrét se musela každý den ve 
          škole dívat. 
 
         (2:27 - 2:33)6 sec. „Neustále jsem se na něho dívala,  
          kdy nám zestárne a kdy nám umře. A on byl pořád a 
          pořád stejný.“ 



 
Majda Ani po 2. světové válce neměla rodina klid. K moci se      
 dostali komunisté. Obzvláště zle se rodině Šabatů  
          dařilo po roce 1948. 
 
         (23:09-23:17)8 sec. „Tatínek vzal takhle hrnek a  
          říká: „Tak a ani ten hrnek nebude náš.“ 
 
 Díky problémům s komunisty se o celý statek museli 
          starat sami, bez jakékoliv pomoci.  
 
         (14:02-14:26)24 sec. „Takže ty dodávky byly neúnosné, 
          teď stroje nám sebrali, vypínali elektriku. Ve dne  
          se nedalo nic s elektrikou dělat, protože bylo 
          elektřiny málo a tu potřebovaly továrny, takže se 
          elektrika zapínala jenom večer a v noci a my jsme  
          museli výmlat a všechno dělat v noci a ráno se šlo 
          do školy.“ 
 
Barča Komunisté paní Klukanové zakázali studovat střední 
          školu, a to pro ni bylo nepředstavitelné.  
 
         (15:53-15:58)5sec. „Úplně trpěla tím, že se nemůžu  
          učit, že, že budu hloupá.“ 
 

Nakonec ji vzali na střední zdravotní školu. Tak se 
paní Klukanová dostala do Jihlavy. A v roce 1966 
dostudovala dálkově gymnázium. 
 

Žanda Už odmala byla vedená ke čtení a psaní. Její rodiče 
          měli spoustu knih a odebírali mnoho časopisů. Psaní 
    paní Klukanovou „chytlo“, dosud bylo vydáno více než 
          20 jejích knih. 
 
Barča V. Také se zasloužila o obnovení Jihlavských listů,  
          které byly kvůli válce zrušeny a po ní nebyly 
          obnoveny. Proto vyhlásili v roce 1990 v tehdejších 
          novinách anketu, jak by se jihlavské noviny měly  
          jmenovat. 
 
         (38:20-38:27)7 sec. „No ale oni naštěstí skutečně  
          lidé byli tak rozumní, že schválili Jihlavské  
          listy.“ 
 
Majda Paní Klukanová za svůj život nasbírala mnoho 
          zkušeností a svěřila se nám se svým životním 
          mottem 
 
         (41:13-41:24)11sec. „Já si myslím že, je potřeba  
          každou práci dělat velmi poctivě, zodpovědně a  
          především být sám k sobě pravdivý…“ 


