
PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDU 

Návrh scénáře videa s paní Blaženou Honovou 

Příběhy našich sousedů - Komentář k videu Paní Blažena Honová 

Během audio komentáře video kniha ( fotky + kresby k videu)+ natočené 

video s paní Honovou: 

Život každého člověka je jako kniha. Přibližme si jednu z kapitol života paní 

Blaženy Honové, narozené 17. dubna 1932 ve Znojmě, v ulici Legionářská, kde 

bydlí dodnes. 

Narodila se rodičům Janu a Anně Hobzovým, kteří si dům postavili po sňatku 

v roce 1928 na dluh při družstvu Domovinka, jako jediná dcera. 

- 1. zážitek s otcem – video 3530 + kniha -  asi 9:21-9:40s 

Mobilizace v roce 1938 byla předzvěstí okupace naší republiky fašistickým 

Německem a druhé světové války, kterou malá Blaženka prožívala jako dítě 

školou povinné. 

- Válka a děti – video 3530 + kniha - asi 1:53-2:23s (možnost zkrátit) 

Ke konci války se odehrává náš příběh: 

- Zážitek z konce války – „Němka“ – video 3533 + kniha - asi 5:30-

10:40s(sestříhat zhruba na 2:50s, podrobnosti má Eliška) 

Po válce paní Blažena vychodila střední školu. Jejím snem bylo být slečna 

z pošty. Stala se úřednicí a v práci potkala manžela, s kterým měla tři syny. Po 

třinácti letech manželství se rozvedli. V té době jí zemřela milovaná maminka. 

- O mamince – video 3536 + kniha – asi 0:45-1:20s (možnost zkrátit) 

V době šedesátých a sedmdesátých let měla spoustu starostí, o dění ve 

společnosti se téměř nezajímala. Jejím největším životním štěstím se stali 

synové Lubomír, Pavel a Luděk. Ten však v roce 1987 tajně emigroval do 

Kanady, což byla pro paní Blaženu další životní rána.  

- Podle času video 3530 – asi 0:40- 1:00s (možnost zkrátit), nebo jen 

kniha 

Naštěstí brzy přišla Sametová revoluce a po ní možnost se setkávat. I paní 

Honová zvonila klíči na náměstí a byla ráda, že končí nesvoboda.  



Dodnes ráda cestuje, a to i za rodinou do zámoří. Dalším jejím koníčkem je již 

od dětství četba. 

Její životní filozofie zní jako poselství pro nás mladé 

- Pouze audio + kniha do 10s 

Dnes již devadesátiletá paní přes nelehký život neustále překvapuje své okolí 

optimismem a obrovským elánem. Prázdné stránky její knihy tak čekají na další 

životní příběhy. 


