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Co to obnášelo to stipendium? 
Částku? 
Nebo tak jako obecně, co vám to přineslo a co vám to vzalo… 
Nějakou kačku, už fakt nevím teda kolik, to bych kecala, jestli to byly stokoruny. Samozřejmě 
příslib práce, když teda dostuduješ, tak máš práci, že. A já naivně jsem si ještě myslela na 
ten byt, že když začnu pracovat, tak bude byt, což potom nebyla pravda, protože se řeklo 
ženská, to máte blbý, pracujte, dělejte co chcete, ale ženská byt nedostane. Takže to bylo 
v podstatě zbytečný, ale už se stalo. No tak jsem brala to stýpko, to bylo od třeťáku, 
ve čtvrťáku jsme se brali a v páťáku jsem přišla do jiného stavu. Takže před státnicema 
porod a teď kde budeme bydlet, že? Na kolejích? Mě rostlo břicho… A tak se přes známosti 
podařilo dostat byt v Malenovicích, dvoupokojový byt v Malenovicích, to bylo nejdřív jako by 
města, myslím… 
Takže to nebyl firemní byt… 
Nenene, vůbec. Ten Svit mi řekl, vy vůbec nemáte šanci. Navíc já jsem nešla hned dělat, 
protože jsem zůstala na mateřské, takže se to tím zkomplikovalo. A to byl byt…já už teď 
nevím, jak to bylo pořádně. My jsme se tam dostali, nejdřív to bylo jako nějaký podnájem 
a po roce jsme možná to mohli odkoupit…no zkrátka byl to v Malenovicích dvoupokojový 
byt. Takže bylo to štěstí veliký, mezi náma, ale byla v tom tlačenka. To nebylo jako samo 
od sebe, protože my jsme nebyli ani jeden odsud, tak to nešlo. Takže jsme to měli 
komplikovaný, ale tímhle se to tak nějak vyřešilo… 
Takže lidi, co byli odsud to měli snazší? Kdo to měl těžší a kdo snazší? 
No tak kdo by byl odsud, tak třeba měl nějaké babičky dědečky u koho bydlet. Ale my jsme 
chtěli tady zůstat, ale kam jít bydlet byl problém. Takže toto se přes ty různé tlačenky 
podařilo, že jsme to nejdřív měli půjčené a pak jsme to mohli odkoupit. To byl družstevní byt 
tehdy, družstevní. Ale to jsme moc neřešili, protože hlavně že jsme se tam usídlili a co bude 
dál, jestli to koupíme nebo nekoupíme, to nikdo neřešil, a vlastně Rosťa šel na vojnu pak. 
Já jsem dokončila školu, v květnu bylo miminko, pak jsem dokončila školu a on šel v září 
na vojnu na rok. A já jsem byla v tom bytě, šťastná a spokojená ten rok. No, pak se vrátil 
a bydleli jsme tam pořád dál a já jsem za rok a něco šla do práce do toho Svitu.  
 


