
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po skončení školy studovala zemědělskou ekonomickou 

nástavbu. Po roce 1960 se režim začal uvolňovat. Když 

v roce 1962 vystudovala ekonomickou nadstavbu, 

nastoupila ihned do menšího družstva v Třebčíně jako 

ekonomka. 

V roce 1966 se provdala za pana Vojtěcha Hrudníka, 

který také pocházel ze zemědělské rodiny. Ze zemědělství 

odešel a pracoval jako dělník ve firmě Sigma. Tam se při 

zaměstnání vyučil a následně si dálkově udělal 

elektroprůmyslovou školu. Po svatbě bydleli nejdříve sedm 

let u rodičů paní Hrudníkové v Senici na Hané. V roce 1968 

se jim narodila nejstarší dcera a za rok poté druhá. Paní 

Hrudníková s nimi byla na mateřské dovolené a pak krátce 

pracovala jako účetní v družstvě. V roce 1973 se 

přestěhovali do bytu v Olomouci, kde bydlí dodnes. 

V Olomouci si musela hledat práci. Nechtěla už jít 

do družstva, protože měla ještě malé děti. V té době byla 

ve svém oboru velmi uznávaná účetní, i mezi komunisty. 

Dostala se na pozici referenta na okresní finanční správě. 

Tam zůstala pracovat do té doby, dokud se v roce 1976 

nenarodila poslední dcera. Po této mateřské dovolené 

nastoupila znovu do různých družstev, kde pracovala opět 

jako ekonomka.  

Dcery paní Hrudníkové měly stejně jako ona problém 

dostat se na školu, opět kvůli původu. Vše ale dopadlo 

dobře a všechny tři nakonec vystudovaly vysoké školy, 

vdaly se a založily své rodiny. 

I přesto, že to neměla Marie Hrudníková v životě snadné 

a komunismus způsobil její rodině veliká příkoří, necítí 

v sobě zahořklost. Varuje však před „ismy“, které 

napáchaly v minulosti tolik zla a působí i teď - od fašismu 

přes komunismus, k dnešnímu liberalismu a materialismu.  

Paní Hrudníková žije aktivním životem dodnes. Věnuje 

se stále svému oblíbenému účetnictví a raduje se ze svých 

sedmi vnoučat. Celé své rodině je se svou moudrostí 

a životním nadhledem velkou oporou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Chraňte se               

před –ismy“ 

        ŽIVOTOPIS 

     Paní Marie Hrudníková 
Vypracovali žáci Základní školy Milady Petřkové:    
Jan Strejček, Natálie Střeštíková, Magdaléna 
Svačinová, Aneta Soušková, Patrik Navrátil 

 

Marie Hrudníková, za svobodna 

Tobiášová, se narodila v Senici na Hané 

21. září 1943. Má dva mladší sourozence. 

Pochází z praktikující katolické rodiny, 

která vlastnila statek a 18 hektarů pole. 

Její strýc byl řeholní římskokatolický 

kněz, kvůli tomu mnohokrát stíhaný. Po 

roce 1948 komunisté označili za třídního 

nepřítele větší zemědělské statkáře, 

tedy i rodinu paní Hrudníkové. Tato 

skupina se hanlivě označovala „kulaci“.  

Po roce 1957 byla jejich rodina donucena 

vstoupit do družstva. Paní Hrudníková se 

přihlašuje na zemědělsko-technickou 

školu do Olomouce. Na školu se kvůli 

„vadnému“ původu nedostala. 

 


