
Životopis Marie Turkové (rozené Kratochvílové) 

 
Marie se narodila 13. června 1924 na svatého Antonína, ale otec ji nechal do 

rodného listu zapsat datum narození 12. června, protože byl pověrčivý. Rodiče ji 

pokřtili Marie Antonie. 

 

Její maminka Marie Kratochvílová (rozená Smrčková) jako nejstarší dcera zdědila 

krámek se smíšeným zbožím v Dlouhé ulici v Příbrami. A tatínek zaměstnaný jako 

úředník bohužel zemřel na tuberkulózu, když Marii nebylo ani 10 let. 

 

Marie a její o 10 let starší bratr Adolf vyrůstali v Příbrami. Když bratr odešel 

z domova, otec už byl několik let mrtvý, a tak Marie s maminkou zůstaly na 

všechno samy.  

 

Po základní škole Marie nastoupila na střední obchodní školu. Po jednom roce 

přestoupila na Střední školu ženských povolání v Berouně. Každý den dojížděla do 

školy vlakem. Jednou se ve vlaku seznámila s pohledným mladíkem. Jmenoval se 

Jaromír Turek. On byl totálně nasazen do Německa a odtamtud si s Marií 2 roky 

dopisoval. 

 

Zničehonic si Marii zavolala paní ředitelka do ředitelny a oznámila jí, že 24. ročník 

byl darovaný říši a Marie nesmí chodit do školy. Původně měla Marie odjet 

transportem do Drážďan, ale dostala angínu, tak nemohla odjet. Později ji byla 

přidělena práce v sanatoriu na Pleši u Dobříše, kde pracovala až do konce 2. 

světové války. 

 

Na konci války Marie jako zdravotník pomáhala raněným v Příbrami. V té době 

Marie zjistila, že její bratr spolupracuje s partyzány – Smrt fašismu. 

 

Po válce se vrátil Jaromír Turek a vzali se. Původně bydleli v Praze. Na žádost 

Mariiny maminky se vrátili do Příbrami, aby jí pomáhali s krámkem. Později jí 

maminka zemřela a krámek znárodnili komunisté, a proto začali pracovat 

v uranových dolech. Mezitím Marie vychovala tři dcery. Dcery jim dělaly radost, 

vystudovaly a odešly z rodného domu. 

 

Po smrti manžela, se kterým Marie byla 50 let, začala hodně cestovat. Dnes žije 

v domově důchodců.  

 

 


