PREZENTACE TEXT – PŘÍBĚH CANKY ZEMANOVÉ
1/ Kdo jsme - Anet
Dobrý den, my jsme Aneta, Mai, Miriam, Natálka a Sam ze Základní školy
Květnového vítězství a chodíme do 8A. Dnes vám budeme vyprávět příběh paní
Canky Zemanové.
LOGO KVĚTŇÁKU + JMÉNA DĚTÍ
2/ Náš pamětník - Mai
Canka Zemanová je tlumočnice a podnikatelka. Pochází z Bulharska a je jí 66 let.
BULHARSKÁ VLAJKA + SOUČASNÉ FOTO PAMĚTNICE
3/ Pěkné dětství - Miri
Své dětství prožila v hlavním městě Bulharska Sofii. Maminka byla úřednice a
tatínek pracoval v zahraničním obchodě. Právě on Canku v životě nejvíce
ovlivnil. Byl to klidný a společenský člověk, který se nikdy nehádal.
FOTO 4-LETÁ CANKA. MAPA BULHARSKA S VYZNAČENÍM SOFIE
4/ Rodina držela pohromadě - Sam
S rodiči chodili na výlety do hor, které jsou přímo ve městě.Canka často
vzpomíná na různé svátky a oslavy, při kterých se sešla celá rodina. Vždycky se
našel důvod, i když Vánoce a Velikonoce se za komunistů nesměly slavit.
FOTO S RODIČI NA VITOŠE
5/ Poprvé v Československu - Miri
V 10 letech se podívala poprvé do Československa, kde tatínek pracoval na
bulharském velvyslanectví. Když v srpnu 1968 přijely ruské tanky, Canka
odletěla prvním letadlem do Sofie. Jako 13-ti leté dítě tehdy ještě nechápala, co
se děje.
BULHARSKÉ VELVYSLANECTVÍ + FOTO S TANKEM ZE SRPNA 1968
CITÁT: “13 LET VÁS UČÍ, ŽE TO JSOU TY HODNÝ A DOBRÝ A NAJEDNOU JSOU
TADY A VŠICHNI SE JICH BOJÍ”
6/ Studium v Praze - Sam
Ve 20 letech dostala možnost studovat na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Hlavné první rok jí hodně chyběla bulharské rodina. Telefonické hovory do

zahraničí byly velice drahé a jako studentka si nemohla dovolit volat často
domů.Po ukončení studia začala pracovat jako tlumočnice a v Československu
už zůstala.
FOTO DOSPĚLÁ CANKA A TLUMOČENÍ + LOGO VŠE
7/ Začátek podnikání - Anet
Sametová revoluce znamenala v jejím životě velký zlom. Canka si myslela, že po
otevření hranic si bude moci všechno dovolit. Ze dne na den ale skončilo
tlumočení z bulharštiny a ona najednou nevěděla, čím se bude živit. Ale štěstí jí
přálo. Z Bulharska začala dovážet pákové vodovodní baterie a v Československu
otevřela první koupelnové studio. Zařizovala koupelny mnoha známým hercům,
zpěvákům i politikům.O několik let později už její firma měla 16 zaměstnanců.
OBRÁZEK VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ V LISTOPADU 1989
CITÁT: “A TAKHLE ZAČALY TY KOUPELNY”.
8/ Z Bulharky Češkou - Sam
Canka žije v naší zemi už skoro 50 let. Mluví plynně česky, má naše občanství a
cítí se více Češkou než Bulharkou. Rodný jazyk ale nezapomněla a učila ho i své
2 syny. Jiří a Martin vyrostli na Jižním Městě a chodili do stejné školy, kam
chodíme my.
FOTO NAŠÍ ŠKOLY (z 80 let bohužel nemáme)
9/ Canka dnes - Mai
Dnes je Canka Zemanová v důchodu. Vidí, jak vyrůstají její vnoučata. Vytváří
mozaiky z keramiky, chodí do divadla a na koncerty a s manželem cestuje do
vzdálených zemí. Nejvíce se jí líbilo v Malajsii a Riu. Ale miluje to i doma v Praze
u Vltavy.
FOTO PETRONAS TOWERS KUALA LUMPUR + SOCHA JEŽÍŠE V RIU + VLTAVSKÁ
NÁPLAVKA
10/ Mladí - Mai
Přála by si, aby z mladé generace vyrostli dobří lidé.
CITÁT: “ BUĎTE DOBRÝ LIDÉ”.
K TOMU FOTO TÝMU+ VĚTA: DĚKUJEME ZA POZORNOST
FOTO ČLENŮ TÝMU S KYTKOU

