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1 Přílohy 

V přílohách je uvedena nabídka služeb a cen v domě s pečovatelskou službou, dále 

rozhovory s paní Annou, Alenou, Květou, Evou, Věrou a ředitelkou pečovatelské služby. 

 

1.1 Nabídka služeb a cen v domě s pečovatelskou službou1 

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• Pomoc a podpora při podávání jídla a pití (při požití, servírování) 80Kč/hod 15min. 

• Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 80Kč/ hod. 15min. 

• Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

80Kč/hod. 

• Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 80Kč/hod. 15min. 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

• Pomoc při úkonech osobní hygieny 80Kč/hod 45min. 

• Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120Kč/hod. 60min. 

• Pomoc při použití WC 80Kč/hod 15 min. 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

• Dovoz a donáška jídla 20Kč/úkon (1oběd) 

• Pomoc při přípravě jídla a pití (se zapojením uživatele) 80Kč/hod. 

• Příprava a podání jídla a pití (bez možnosti zapojení uživatele) 80Kč/hod. 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

• Běžný uklid a údržba domácnosti – zametení, mytí a vysávání podlahy (místa, kde 

se uživatel zdržuje), mytí a úklid nádobí, útření prachu, údržba kompenzačních 

pomůcek, převlečení postele, příprava prádla pro odvoz do prádelny, úklid prádla do 

prádelníku apod. 100Kč/hod. 

 
1 Informace o službách a jejich cenách získané z: http://ps.......cz/cenik-sluzeb/ 
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• Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti – sezónní úklid, úklid po malování, 

mytí oken, věšení a sundávání záclon, otírání radiátoru, nábytku, dveří v bytě, 

kuchyňské linky, úklid balkonu, očista domácích spotřebičů 100Kč/hod. 

 

• Donáška vody 100Kč/hod. 

• Topení v kamnech, vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 

100Kč/hod. 

• Běžné nákupy – nákupy menšího rozsahu  80Kč/hod. 

• Pochůzky (lékař, lékárna, platby na poště, zařizování na úřadech, vyřizování 

osobních záležitostí osobně nebo telefonem) 80Kč/hod. 

• Velký nákup – například týdenní nákup většího rozsahu 50Kč/úkon 

• Prací a žehlení prádla – včetně odvozu a dovozu prádla, (hradí se ihned po provedení 

úkonu) 50Kč/1kg prádla 

• Žehlení prádla (hradí se ihned po provedení úkonu) 40Kč/1kg prádla 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• Doprovod dětí do předškolního zařízení, školy, školského zařízení, k lékaři a zpět 

80Kč/hod. 

• Doprovod dospělých do školy, zaměstnání, na úřady a zpět 80Kč/hod. 

 

Úhrady za fakultativní služby – poskytují se nad rámec základní péče 

• Jednoduché ošetřovatelské úkony, kde není nutná odborná zdravotní péče 

130Kč/hod. 

• Změření krevního tlaku 10Kč/úkon 

• Aktivizace skupinová (besídky, oslavy, nabízené společenské akce, přednášky apod.) 

cena dle nákladů na činnost 

• Zapůjčování kompenzačních pomůcek (vozíky, toaletní židle, vanová sedátka) 

bezplatně 

• Podpora a instruktáž pečujícím – jak postupovat při péči o blízké osoby bezplatně 

Nabídka vedlejších činností a jejich ceny 

Vedlejší činnosti jsou poskytovány i pro veřejnosti, patří sem především pedikúra, masáže, 
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praní, žehlení a mandlování prádla. 
 
Pedikérské úkony 

• Pedikúra 140Kč 

• Lakování nehtů 6Kč 

• Odlakování 4Kč 
 
Praní prádla pro veřejnost 

• Praní běžně znečištěného prádla 40Kč/1kg prádla 

• Praní silně znečištěného prádla 50Kč/1kg prádla 

• Praní a žehlení běžně znečištěného prádla 50Kč/1kg prádla 

• Praní a žehlení silně znečištěného prádla 60Kč/1kg prádla 

• Žehlení pánské košile 20Kč/ks 

• Žehlení a praní pánské košile 25Kč/ks 

• Mandlování 40Kč/1kg prádla 
 
Masáže 

• Šíje 70Kč/15min. 

• Záda 140Kč/30min. 

• Ruce 70Kč/15min. 

• Záda a ruce 200Kč/45min. 

• Nohy 140Kč/30min. 

• Záda a nohy 280Kč/60min. 

• Masáž lávovými kameny  300Kč 

• Antistresová masáž hlavy 150Kč 
 
Další doplňkové služby 

• Lázeň bez vířivky 60Kč/30min. 

• Vířivá koupel ve vaně 80Kč/30min. 
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1.2 Rozhovor s paní Annou 

Vysvětlivky: T – tazatel, A – aktér,  

Rozhovor č.1, uskutečněný 22.12.2018  

T: Babi, jaká je Tvá nejstarší vzpomínka? 

A: No, určitě je to vzpomínka na domov. Na domov, celý život na domov, poněvadž 

jsem se vdala daleko viď a ten domov, rodiče, že jo, i když vlastně jenom maminka, protože 

tatínek brzy umřel, a taky sourozenci, protože zůstali tam u nás ve městě Y. 

T: A když už jsi takhle mluvila o rodičích, mohla bys na ně zavzpomínat? 

A: Samo sebou. Vzpomínám si moc dobře, když mi bylo šest let, dostala jsem záškrt, 

nakazila jsem bratra a další dva sourozence, my s bratrem jsme byli v nemocnici, dva 

sourozenci byli doma, bratrovi byly jen dva roky, všichni jsme se z toho dostali, ale já jsem 

byla v nemocnici celý měsíc a celý měsíc jsem tam plakala, že se mi stýskalo po rodičích, 

po domově. No, potom to už bylo zase dobrý, že jo, tatínek nás odvezl i s bratrem, bratr byl 

v nemocnici taky. Takže nás přivezl domů a vlastně to tak bylo. No vzpomínám si ještě, jak 

jsme byli vlastně od rodičů vychovávání, o všecko jsme se dělili, bylo nás doma šest, čtyři 

děti a rodiče, jak jsme se o všecko poctivě dělili, jeden bez druhého jsme nic nesnědli. No, 

potom vzpomínám a nikdy nezapomenu, když tatínek omarodil a za tři roky po té nemoci 

zemřel, to mi bylo už čtrnáct let a jemu čtyřicet čtyři. Von totiž přechodil chřipku a dostal 

zápal plic a prostě tuberu, TBC. Dostal vodu na plíce a pohrudnice a už to šlo z kopce. 

Lékařství v té době nebylo dobrý, von taky ještě dělal, bráchovi bylo šest let, když začal 

marodit. Ale ztrátou tatínka jsme vlastně ztratili zdroje k životu, to znamená peníze, 

poněvadž maminka byla v domácnosti a pomáhala vedle u sousedů na poli a tatínek byl 

zaměstnanej a nosil peníze. Po tatínkově smrti maminka brala na nás na tři děti, poněvadž 

ségra se brzo vdala a už s náma nežila, 243 Kč a v té době to teda nebylo moc, proto já v 

patnácti letech jsem vyšla školu, chodila jsem do měšťanky (povzdech, pauza ve 

vypravování, slzy v očích). Byla jsem schopná jít dál do školy, ovšem neměli jsme na to 

peníze, poněvadž v místě školy nebyly a muselo se až 10 km dojíždět. Šla jsem potom do 

potravinářství, do továrny ve městě Y, kde nás bylo víc, tak mladých holek, jako jsem byla 

já. Já jsem zapomněla říct, že ta továrna, že to byly  suchary a dětská výživa, tam jsme se to 

naučily balit, ale byly jsme taky ve výrobě a já později jsem byla v expedici, což mě 

nesmírně bavilo a kdybych se nevdala a nepřestěhovala se, tak bych to chtěla dělat dodnes. 
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T: A co to přesně obnášelo? 

A: To bylo, posílali jsme do různých míst naší republiky i na Slovensko, zboží, které 

jsme vyrobili. To znamená piškoty, sušenky různý, tatranky že jo... 

T: Byla jsi hodně mladá, když jsi začala pracovat, jak sis tu práci v potravinářství 

našla? 

A: No, prostě, musím jít dělat a to není jako teď, to byly továrny a všude Tě vzali. 

Někde jsem prostě musela dělat. Nás tam nastoupilo pět holek, stejně mladých, 

patnáctiletých. Práce to byla pěkná, nebyla těžká, byla jsem tam deset let no, a pak jsem 

přešla do expedice a to se mně líbilo moc. No a co bys ještě chtěla vědět? 

T: Třeba jak jsi říkala o mamince a tatínkovi, maminka byla teda doma a pomáhala 

sousedům a tatínek dělal co? 

A: Tatínek napřed byl, já nevím jak to mám říct, listonošem, ale potom dělal 

v papírnách ve městě Y. To byla prostě továrna, papíry se tam dělaly, no já nevím, co se tam 

dělalo, no papíry asi.  

T: Říkala jsi, jak jste se v rodině dělili a měli se rádi, jací byli Tví rodiče ve výchově? 

A: Maminka byla (pauza, slzy v očích), no, jak to mám říct, ta nás nebila, ta pro nás 

udělala všecko, tatínek byl přísnější, pamatuju se, že za celej život do těch čtrnácti let jsem 

od něj dostala jeden pohlavek a to eště bylo v první třídě v čtyřicátým prvním, když jsem se 

učila číst a tam bylo O ne kulatý, ale takovýhle (babička mi to písmeno ukázala ve vzduchu, 

bylo to jako široké O) a já jsem pořád říkala, že je to U a když už jsem to opakovala kolikrát, 

tak mně dal pohlavek (smích). Nikdy na to nezapomenu, poněvadž já jsem ho milovala 

(smutek v hlase), já bych bejvala šla do školy, ale nebyly ty peníze (sotva slyšitelným 

smutným hlasem). 

T: A co bys studovala, kdybys mohla? 

A: To já nevím, to já nevím. Já jsem taky chtěla bejt možná zdravotní sestra, ale snad 

bych na to bejvala nešla, nevím, někde kancelářská taková asi. 

T: A když mluvíš o škole, co se třeba tenkrát učilo? 

A: Učili jsme se všecko, co se učí teď, zrovna třeba, že jo, matika, čeština, no všecko 

jako teďko, zeměpis, dějepis, prvouka, taky jsme měli přípravu nějakou výtvarku, branou 

výchovu, ruční práce, tam jsem se naučila pléct, že jo, zašívali jsme punčochy, všecko jsme 
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se učili. Taky jsme se jeden rok učili německy, poněvadž byla válka a když mně bylo deset, 

tak bylo po válce a pamatuju si, jak projížděli Němci a zastřelili v městě Y dva pány, no, že 

jsme se báli, to jako jo, no a potom jsme se učili ruštinu, že jo, ale ruština mě moc bavila a 

čeština, to byly moje oblíbený předměty (úsměv). No a taky v obecný škole, tenkrát se říkalo 

obecná škola, bylo povinné náboženství, ale v měšťance už ne. Pět let byla obecná škola, a 

potom měšťanka, to byla obecná a teďko je to základní, nebo jak se tomu dneska říká. 

T: No a bylo tam třeba něco co se smělo a nesmělo? Bylo to nějak striktnější než je to 

dnes? 

A: Ne, bylo to úplně stejný, museli jsme se učit a poslouchat, ale měli jsme i různé 

tresty, když jsme zlobili, tak jsme stáli u stupínku, to znamená u stolu učitele a když to bylo 

veliký, tak se i klečelo, to jako jo. Já moc ráda vzpomínám na školu, kdyby to šlo vrátit, 

určitě bych se učila víc, poněvadž dá se říct, že jsem prošla bez nějakýho učení.  

T: A máš ještě nějaké kamarády ze školy, scházíte se třeba? 

A: To se scházíme, každý rok z měšťanky se scházíme, bejvalo nás hodně, ale teď už 

nás bylo jenom jedenáct, no a pořád ubejváme, to je pochopitelný, když je nám tolik let, že 

jo. 

T: Jak jsi povídala o tom dětství, mohla bys to třeba porovnat se současností, co tam 

bylo jiného než co je dnes v tom dětství? 

A: No, tak dneska děti mají hry, mají hračky, o kterých se nám nikdy ani nesnilo. Já 

vzpomínám, já jsem měla panenku, to bylo polínko, kus dřeva, na tom jsem uvázala šátek 

na hlavu, namalovala oči a to byla moje panenka Anežka. Jo taky kde jsem bydlela jsem Ti 

neřekla, bydlela jsem v malé vesničce a dá se říct v malé osadě, která patřila k té vesnici. 

Bydlela jsem v městě Y, no a to město Y měla osadu Svatý Jan, tam bylo jedenáct baráků, 

ale spousta dětí, se kterými my se denně scházeli a to jsme si hráli, ale chodily mezi nás i 

starší děvčata. Ony se k nám měly, vzpomínám na to moc, bylo to moc hezký no, ale doba, 

že jo všecko... Dneska mají děti počítače a takový, my jsme se na to neuměli ani podívat, 

poněvadž ono to vlastně ani nebylo, no. Potom, když se blížily Vánoce, napadlo u nás hodně 

sněhu, poněvadž i když město Y je součástí středočeského kraji, tak i u nás byla silná zima, 

že jo, takže u nás bejvalo hodně sněhu, tak jsme lyžovali, ale to nebyly takové lyže jako jsou 

dnes, to byly prkýnka a nebyly ani tepláky, to jsme sáňkovali a lyžovali v sukních. 

T: V sukních?  Teda, to vám musela být strašná zima. 
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A: (Smích) ale nebyla, na to jsme si zvykli. Hodně se sáňkovalo, poněvadž tam byl 

kopec takovej, no  milovali jsme to. Tatínek nám stloukl sáňky, protože jsme na ty kupovaný 

neměli, víš, a jezdili jsme všichni. A Vánoce, to, na to taky vzpomínám, proti dnešku to byly 

chudé Vánoce, ale byly krásný, všici jsme byli pohromadě a měli se rádi. Pamatuju se, že 

jsme nemívali nějaký velký dary, ale určitě jsme něco dostali, poněvadž spíš něco na sebe, 

víš, oblečení, boty a tak. No a jedny Vánoce, to bylo jak jsem přišla z tý nemocnice, jsem 

dostala váleček, víš, věci do kuchyně. Taky jsme si sami chodili vybírat vánoční stromeček. 

Tenkrát jsme chodili s tatínkem do lesa a vybírali jsme si stromeček, potom to řezal brácha. 

No a na stromeček jsme balili sušený švestky do staniolu, to je takovej ten lesklej materiál, 

ve kterým máš dneska třeba čokolády, a taky jsme balili do barevných papírů, to se balilo a 

vázalo jo a taky kostkový cukr a ořechy. Pamatuju se, že nám tatínek do ořechu seříz sirku, 

aby my jsme to vázali a zabalili, to se dávalo na stromek a maminka pekla zázvorky, to byly 

pečený kolečka ze zázvoru, poněvadž to vonělo. Taky perníčky, ale na ty si nepamatuju, že 

byly na stromeku, to se asi snědlo (smích). Taky vzpomínám na ta jídla. U nás stoprocentně 

nesměl chybět hubník, který se pekl v troubě ze sušených hub, chutnalo to moc, no a taky 

jsme měli peciválky, to taky bylo, to se upekly malinký vdolečky, ty se hodily do vařícího 

mlíka, okamžitě vyndat, roztrhat, polejt máslem, medem a posypalo se to mákem s cukrem. 

To bylo jídlo na Štědrý den, no potom štrůdl a kakao jsme měli. Ale to nebyl točený štrůdl, 

jaký teď děláme, to se dala placka, jabka a na to další placka, aby toho bylo víc. Ryby jsme 

neměli nikdy, poněvadž jako děti, rodiče se báli, abysme nespolkli kost a tak no. (pauza, 

úsměv). O večeru jsme se zase sešli, ještě z vedlejší vesnice, zpívalo se a šlo se na půlnoční 

do města Y do kostela, kde jsme zpívali ve sboru. No, taky jsme slavili Velikonoce, většinou 

jsme měli pár vajíček bokem, ty jsme s maminkou a Maruškou barvily v cibulových 

slupkách, takže ty vajíčka byly hnědý. Kluci chodili a přinesli vajíčka od sousedů a kus 

chleba. Taky se pamatuju, že chodil Mikuláš a čert, že jo, to nás honil... (smích). Tyhle 

tradice se dodržovaly, eště chodila i Barbora, to bylo, ta má 4. svátek, takže večer 3. chodila 

Barbora, objevila se Ti za oknem, ale nikdy nešla dovnitř. Vzpomínám si, že když byla moje 

maminka malá, tak k nim taky chodila Barbora a vona maminka měla taky bratra Pepíka a 

říkala „svatá pano Barboro, náš Pepík se posral (smích).“ No poněvadž  on měl takovej 

strach, se bál, poněvadž ta Barbora byla celá v bílém a měla jen větvičku, vždycky nám 

přinesla nějakej dáreček, že jsme byli hodní. Pak chodili ti čerti, těm čouhaly nohy z pytlů a 

tak. Bylo to hezký, moc na to vzpomínám, bylo to kamarádství, které dnes ty děti nemají, 
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jak to vidím, jak koukám. No a když už jsem pak byla velká, tak u nás byly čaje taneční, že 

jo, spojený to bylo. No a tam jsme chodili každou neděli si zatancovat. 

T: A kolik Ti bylo, když jsi měla svou první tancovačku a jaká byla? 

A: Bylo mi patnáct. Bylo to krásný, byly to čaje,  kam s  námi chodily maminky, nás 

chodilo z osady sedm, zase to byla taková pěkná společnost, taková naše parta. My jsme 

tancovali a maminky si povídaly spolu na balkónech, taky nás pozorovaly a hlídaly, to se ví, 

byla to taková jejich odreagovačka od domácích povinností. To víš, ještě to nezačínalo a už 

tam baby seděly (smích). Jak já milovala tango a do dneška ho ráda poslouchám, ale vono 

všechny tance mi šly a bavily mě. Vždycky jsme to s tetou Maruškou trénovaly doma, abych 

si neuhnala ostudu (smích), Vona to uměla líp, protože byla starší, tak mě to učila, kroky a 

tak.  Já jsem měla vždycky ráda hudbu, že jo, na těch tancích byly takové soutěže, tak jsem 

se zúčastnila i zpěvu, že jo a docela jsem to i vyhrála. No a potom jsem si s muzikantama 

občas zazpívala.  

T: A vzpomněla by sis, v čem jste jako holky chodívaly oblečené na tyhle tancovačky? 

A: No, holky nenosily kalhoty, nosily se jenom šaty a sukně. Já sama měla ráda 

modrou a zelenou barvu, hlavně zelenou, první moje šaty byly zelený s krajkovým límečkem 

a to mi snad koupil ještě tatínek. A potom už jsem měla tetu, to byla tatínkova sestra, 

švadlenou no a ta mně kolikrát ušila sukni třeba z nějakých šatů jejích a tak prostě. Vono 

koupit nový nebylo, i když jsem si už potom vydělávala, tak zase se koupilo domů, aby bylo 

jídlo a tak, že jo. A měla jsem víc šetřit, poňáč kdo šetří, má za tři a já pořád jsem sama. 

T: (Smích), nejsi sama, babi! A kromě tancovaček, jak jinak jste se třeba ještě bavili? 

A: No, byl svaz mládeže, že jo, jako pionýr a todle to, do svazu mládeže, taky do 

Sokola cvičit, byla jsem i na sletě, že jo. No a když jsem chodila do měšťansky, tak 

mešťanská škola, byly, co to bylo, to bylo cvičení taky v Praze, takový slet, víš. No a svaz 

mládeže byl, tam jsme mívali schůze, že jo, různé výlety, no akce takové. Taky jsme třeba 

chodili do kina do města Y, ale to jenom někdy, poněvadž ty peníze... Taky jsme hráli 

divadlo, jak se to jmenovalo, to bylo předtím, bylo to hned po válce, to jsme hráli desetkrát, 

to se jezdilo po vesnicích, co my jsme tam dělali...? Byli tam dva vodníci, jeden malej, jeden 

velkej a ten velkej pořád bubral a tohleto, Svatojánská muška nebo co... „Vždyť máš stařečku 

synky dva, ti pobaví Tě dost, jdi mi k šípku s klukama, dělají jen mrzutost. Máma se doma 

zlobí a něco takovýho...“ víš, to si tak nějak pamatuju, to jsme hráli divadlo, no to mě hodně 

bavilo. 
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T: A neměla jsi před hraním trému? 

A: Ne, já to měla ráda. Jsem Blahoslava, osvoboditelka práce, to byla další moje role. 

No nevím už jak se to jmenovalo i když, přece Blaničtí rytíři, u Blaníku, vlast volá, že jo, ti 

byli právě pro nás, jako já jsem byla ta jedna v růžových šatech, ochraňovala jsem práci. A 

byly tam ještě dvě v modrejch a bílejch, i když já měla spíš takový červený, byly jsme 

sladěný barevně jako vlajka. Taky se hrála další hra, ale v ní už jsem nehrála to bylo „Na tý 

louce zelený“(zpěv), víš, to ta se hraje ještě teď, pořád. No a co jsme ještě dělali (zamyšlení), 

chodili jsme na houby, že jo, na šišky a pro dřevo na topení. Vono my jsme měli malý cihlový 

baráček, tam jsme měli dvě místnosti a jednu v podkroví a byla tam zima, tak jsme museli 

taky zatápět a starat se o hospodářství, že jo, museli jsme pomáhat. 

T: A kde jste se všichni jako rodina scházeli? 

A: No v kuchyni, maminka nám tam vařila, i když jsme toho neměli moc, vždycky se 

snažila, aby nám to chutnalo, měli jsme malinkatou pecinku, my jsme tomu říkali pecinka, 

poněvadž pec byla jenom na čtyři bochníky chleba, my jsme měli menší. 

T: A vy jste si pekli chleba sami? 

A: Spíš ne, vono se to nevyplatilo, víš. Maminka pekla vánočky, ale to jenom když byl 

nějaký svátek, hlavně na Vánoce jsme ji měli. To bys koukala, jak se lišila od té naší co teď 

pečeme. Dneska se máme jako prasata v žitě, tolik toho másla a všeho, co myslíš, když jsme 

dělali jíšku, jak jsme ji zadělávali? Jedině na sucho, máslo takhle nebylo. Maminka do ní 

házela i kousek loje, jenom aby to mělo trošku barvu. Teďko je jíška tuk. Jinak většinou 

maminka pekla vdolky v troubě a mazaly se povidlama, většinou z jablek. To se nastrouhaly 

jabka, rozvařilo se to, a pak jsme to dávali na ty vdolky, víš. Maminka byla šikovná 

kuchařka, vždycky vařila dobře, měla jsem moc ráda její švestkové knedlíky a taky sekanou, 

poněvadž jsme pěstovali králíky a z toho se to dělalo, že jo. Akorát se pamatuju, že jsem 

neměla ráda  bramborový knedlíky a nejím je dodnes. Jinak maminka zase všecko, co 

vyrostlo na zahradě, zpravovala, povidla a všechno, víš. 

T: A co jste pěstovali? 

A: No tak různě, jabka, švestky, měli jsme brambory, že jo, zeleninu, okurky, všechno 

tohleto jsme měli, maminka to nakládala na zimu, že jo, červenou řepu, ale všechno se dávalo 

do pětilitrových sklenic, teď jsou jen čtyřlitrový, ale předtím byly pěti.  

T: To jste museli hodně rychle sníst, že? 
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A: No, to jo, ale vono nás bylo šest, tak to bylo takový jiný. No a na to se dával celofán, 

von se takhle namočil, a potom se pěkně vyrovnal, to si někdy zkus. No a to, co jsme měli 

od maminky zavařené, tak jsme měli na zimu, celkem jsme si vystačili, ale musel se kupovat 

chleba, cukr a tak. 

T: Říkala jsi, že jste měli králíky, chovali jste ještě nějaká zvířata? 

A:  No, pěstovali jsme ty králíky, taky jednu krávu a jednu kozu a pět slepic, taky jsem 

pro ně sekala trávu a tak.  

T: A tu starost o zvířata jste si mezi sourozenci dělili? 

A: No jistě, dyť my jsme neměli co dělat, když to tak vezmeš, oproti jinejm dětem, 

vždyť my jsme neměli žádný hospodářství, jednu krávu a kozu, mlíko se odvádělo, že jo. 

Jsme toho vopravdu moc neměli, žili jsme skromně, měli jsme sotva co dát do hrnce nám 

natož zvířatům. Ale vzpomínám na to ráda, už vod dětství, jako bylo tam to kamarádství, to 

teďko není. 

T: Už dřív jsi zmínila tetu Marušku, mohla bys mi o svých sourozencích říct víc? 

A: To se ví. Měla jsem dva bratry a sestru a já jsem byla třetí dítě. Mám vo pět let 

mladšího bratra Toníka, vo pět let starší sestru Marii, mezi tím byl vo tři roky bratr Pepík, 

který v šedesáti osmi letech zemřel. Všichni bydleli v okolí města Y, jenom já se odstěhovala 

do města X s dědou. No a maminka mi umřela, když jí bylo 83 let, ta vlastně potom, co jsme 

vyrostli, předala baráček Pepíkovi a šla bydlet k sestře.  

T: Když se takhle bavíme o Tvém dětství, jezdili jste někam na prázdniny? 

A: (Zakývala smutně hlavou) nejezdili, jednou jsem byla v Pardubicích u tetičky, 

tatínkovi sestry, a brečela jsem a jela jsem potom sama domů. Voni mě dali do vlaku a poslali 

domů, moc jsem plakala, protože se mi stýskalo po domově. To byla moje první zkušenost 

mimo domov. Měla jsem tam bejt týden a tatínek pro mě měl přiject, ale oni mě ve středu 

poslali domů, protože jsem hrozně brečela, hrozně se mi stýskalo po domově. Dyť já jsem 

si vůbec nemyslela, že se vůbec vdám,  já jsem si myslela, že budu furt doma s maminkou, 

vůbec, všichni říkali, že budu první vdaná a ne, mně stačilo chodit do čajů a tam byli 

kamarádi, dva kluci ze školy a Věra ještě, tam jsme pokecali a postáli na balkóně, zatancovali 

si třeba a tak. My jsme měli kamarádství, furt bylo kamarádství, nikdy nebyl člověk sám, 

vždycky kolem někdo byl. Sousedi se večer co večer scházeli na návsi, byly tam lavičky, 
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posedělo se, popovídalo se o počasí, o práci na poli, že jo, to tak bylo. Jeden druhému 

pomohl, to není jako teď. Teď Ti lidi pomůžou akorát do hrobu! 

T: A když jste nejezdili nikam na dovolenou, co jste dělali o prázdninách? 

A: Něco se pomohlo na poli, že jo, sušilo se seno pro králíky, chodili jsme na houby, 

na jahody, to rostly v lese, že jo, taky na šišky, ty jsme sbírali i tady s dědou. Hráli jsme 

různý hry, na schovávanou, honěnou, hry se moc nelišily než ty dnešní. Taky jsme občas 

vypomáhali na polích od sousedů, víš, jak tam taky maminka pracovala. No a jak se Maruška 

brzo vdala, oni totiž potřebovali pracovní sílu, víš, tak jsem tam byla já jako pomoc 

s dobytkem, kluci spíš sekali dřevo a kosili trávu.  

T: A babi,  Ty jsi potom pracovala a jak to bylo dál, kdy jsi potkala dědu? 

A: No, my jsme se viděli v sobotu ve vlaku a druhej den von přišel na čaje a přišel pro 

mě tancovat a já ho nepoznala, ale von mě jo, jsem se mu tolik líbila. Von se mně taky líbil, 

byl štíhlý, měl modré oči a široká ramena, to bys koukala, holky z čajů mi ho záviděly 

(smích). 

T: A jak to pokračovalo? 

A: Děda za mnou potom začal jezdit do města Y, von to byl voják, tak si vždycky 

vyprosil propůstku a jezdil za mnou. Docela brzo jsme se vzali, znali jsme se ani ne rok, 

v březnu jsme se potkali a 6.prosince 1958 jsme se brali, poněvadž šel z vojny. Nechtěli jsme 

se rozejít, no, tak jsme šli k sobě.  

T: 6.prosince, to musela být velká zima, pamatuješ si, jaké jsi měla šaty? 

A: No jistě, měla jsem šedé šaty po lýtka s áčkovou sukní a vyšívaným límečkem a na 

tom jsem měla kabátek s kožíškem. No a brali jsme se v Praze na Smíchově na úřadě. No a 

potom jsem šla za dědou do města X, kde se narodil. Já jsem ještě musela čekat na místo no 

a ještě dva měsíce jsem byla doma a až pak jsem jela do města X, kde jsme s dědou bydleli 

šest let u jeho rodičů, než jsme získali garsonku. 

T: A jaký to bylo, když jste bydleli u dědových rodičů? 

A: Bylo to dobrý, rodiče byli hodní, kvůli matce jsem se teda nabrečela dost, ale vona 

se potom tolik změnila, vona žárlila i na mě, víš, vona měla Járu hrozně ráda. Byla to taková 

selka, přísná, ale s dobrým srdcem. My jsme u nich měli jeden malý pokojík, to bylo 

všechno. Tam jsem měla pračku, skříň, celou kuchyň a malý kamínka a mělo to 12m2 bez 
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příslušenství. Já se koupala v práci a děda jako pekař v pekárně taky, a někdy jsem se chodila 

koupat do pekáren, že jo, tam jsme taky pekly s ženskýma o nedělích vánoční cukroví, z kila 

mouky jenom linecké, nic víc. 

T: No a předtím jsi říkala, že jsi musela na práci čekat, jak to probíhalo, musela jsi 

chodit na pohovory tak, jak se to dělá dneska? 

A: (Úsměv) ne, prostě šlas do továrny a jestli Tě vemou, dneska je to hrozně 

komplikovaný, dřív jsme to měli jiný, potřebovali lidi a lidi potřebovali práci, všichni museli 

pracovat. Přijali mě do firmy a svářela jsem vany. Bylo to úplně něco jinýho, než co jsem do 

té doby dělala, ale moc mě to bavilo. Naučila jsem se svářet vany autogenem i elektrikou, to 

jsem dělala 20 let. Byla to práce hodně zajímavá. Měli jsme dobrou partu, na kterou se nedá 

zapomenout, do dneška se scházíme. To jsme po práci zpívali a tancovali (úsměv). Ta 

továrna se potom různě měnila, už se tam nedělaly vany, přešlo to do strojírenství, tak to 

potom bylo přejmenovaný na Kovosvit, že jo a tam se dělaly různý součástky k novým 

strojům a tak. Vono ta práce mě opravdu bavila, nastoupila jsem 21.března roku 1959 a byla 

jsem tam dohromady 31 let. Vůbec mě nenapadlo, že se mi do práce nechce nebo že by mě 

nebavila! 

T: A co děti? 

A: No, jak jsme ještě žili u Jardových rodičů, tak jsme se taky pokoušeli o děti, to si 

nemysli. Jenomže (pauza, smutek v očích) jsem musela jít na operaci, měla jsem nádor přece, 

tak jsem musela na operaci, abych mohla mít děti. Vono po operaci slepého střeva mi 

přirostla děloha a já nemohla otěhotnět. To víš, byla to náročná operace, musela jsem být tři 

měsíce doma. No a první dítě jsem kvůli tomu potratila, protože to bylo moc brzy po té 

operaci. Druhé dítě bylo udušené, protože to neproběhlo správně ten porod, bylo to 

císařem.To těhotenství probíhalo v pořádku, ale prostě se nezvládl ten porod. Tenkrát to 

zdravotnictví nebylo jako teď. To víš, bylo to těžký, ale všechno člověk zdolá. No a třetí 

dítě, to byla máma, že jo, Jaruška, tak u té jsem měla taky těžký porod, museli ji tahat 

vysokýma kleštěma, musela jsem tam být šest neděl. Tři neděle před a tři neděle po. To už 

si mě víc pohlídali, protože věděli, že ta první holčička se mi udusila. Po porodu maminky 

to bylo krásný a šťastný, víš, já si to tolik užívala! (obrovská radost v očích). Jaruška byla 

moc hodná, klidná, moc neplakala...Jára s ní jezdil po městě, každou neděli s ní jel na fotbal, 

on jí ten sport vštěpoval, všude ji s sebou bral. No a čtvrté dítě, teta Anička, se narodilo už 

v pořádku, porod byl dobrý. Měli jsme samé holky, Tvoji maminku jsme pojmenovali po 
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Járovi, to taky zlepšilo vztahy s jeho matkou, když zjistila, že máme Jarušku. Tvoje máma ji 

milovala, ta si u ní mohla dovolit všechno, babička ji učila, jak se starat o zvířata a o statek, 

Jarka ji dokonce málem udusila při krmení husu, když se to učila (smích). Jardova matka se 

potom hodně změnila i ke mně, když potom byla nemocná, nechala jen mě, abych ji 

vykoupala a postarala se o ní, nakonec jsme se měly obě moc rády (smutný povzdech). No 

a Anička, ta je pojmenovaná po mně (smích), děda ji říkal Lily.  

T: A jaká byla mateřská? Lišila se od té dnešní, kdy jsou maminky s dítětem doma tři 

roky? 

A: Mateřská byla úplně jiná, jen tři a půl měsíce. Potom jsme se s dědou střídali, 

chodila jsem na kratší úvazek, na šest hodin, no a když já jsem měla ranní, tak měl Jára 

v pekárně odpolední nebo noční a obráceně. No a střídali jsme se i ve vyzvedávání v jeslích, 

tam začala máma chodit když jí bylo 14 měsíců. Já jsem celou cestu probrečela a vona 

brečela celej měsíc a pan doktor řek, že to není dítě do jeslí, do společnosti, že denně pláče, 

a ona stála v koutě s plenou, furt plakala a smrkala, chudinka. No a najednou ten doktor 

dětskej řekl, pojď,  já Ti něco dám a odneseš to sestřičce. On ten doktor chodil denně do jeslí 

prohlížet děti, měla jsi rýmu on to napsal a Jaruška to odnesla sestře. No a takhle mu spadly 

vlasy a vona mu to rovnala a vod těch dob bude doktorkou, aby mohla léčit maminku, to 

bylo do jejích šesti let. Pak šla do školy a konec léčení maminky, bude učitelkou vod první 

třídy, no a to jí zůstalo do dneška, vždyť taky učí už přes třicet let, že jo. No a Anka, ta šla 

do jeslí v devíti měsících, Jarka neuměla na nočník, nic nechtěla, voni ji vázali víš, na 

nočník... Potom se skamarádila s Jarkou, víš, tou, jak spolu kamarádíme, vona tam pracovala 

a pomáhala Jardovi ji strojit. Ta se ho tak držela, aby mohla jít domů, že to šlo 

těžko...(povzdech). Holky byly hodný, každá jiná, Anka mi hodně pomáhala doma s vařením 

a domácností, Jarka zase chodila s Jardou na fotbal, hokej, vždyť víš, jaký to byl sportovec. 

Ta ho tak milovala! Holky si vzájemně pomáhaly, Jarka dělala Anči sloh a Anča za ni 

uklízela (smích). No a my jsme vlastně potom vyměnili byt s garsonkou, takže jsme měli 

3kk byt, takže holky měly svůj vlastní pokojík na učení a hraní a tak. 

T: A když byly holky ještě miminka, využívala jsi přestávky na kojení? 

A: My jsme tu možnost v práci neměli, já to nevyužívala, prostě jsem odstříkávala a 

dala holkám jednou za den cucnout a fungovali jsme. 

T: A když už jste měli větší děti, jezdili jste někam na dovolenou? 
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A: Na dovolenou jsme jezdili do Českého ráje k mamince, později už jen k sestře, kde 

jsme pomáhali, chodili na houby a výlety a tak. Holky si tam vyhrály, sestra měla 

hospodářství, takže se tam naučily spoustu věcí okolo zvířat, že jo a tak. Taky si hrály 

s bratranci a sestřenicemi, byly si věkově blízcí a měli se všichni moc rádi.  

T: A co třeba zotavovny? Měla jsi možnost Ty někam vyrazit? 

A: No, za svobodna jsem jezdila, a potom jako vdova jsem byla v Tatrách, jako za 

odměnu. A měli jsme brigádu socialistické práce, tady v práci, získali jsme zlato a za to jsem 

dostala rekreaci do Tater a oběd jsme měli v místním zámku. Tam jsem jela s kolegyní 

Máňou Hanyšovou a bylo to tam moc hezký.  

T: A kde se Ti to nejvíc líbilo? 

A: No, hodně v těch Tatrách, byla jsem taky v Prachaticích, jako vdaná jsem byla 

jednou v lázních z ženského původu a podruhé s páteří, to jsem byla u Pardubic, jak se to 

jmenuje... Snad někde u Kladrub? No a my jsme jezdili na výlety, chodili jsme plavat do 

Chrudimky a do Labe. 

T: Ale Ty přece neumíš plavat, ne? 

A: To já jsem plavala, dokud jsem cítila, že má pode mnou někdo ruku. Já jsem se 

děsně bála vody,  jsem se dvakrát topila. Jednou jsem byla na rekreaci, na Drozdovský pile, 

to je tam u Zábřehu, je to tam u vlakové stanice Hoštejn, tam jsme vystoupili a šli několik 

kilometrů pěšky. No a tam jsem už nedosáhla na dno a začala jsem se topit, tak mě kamarádi 

vytáhli. Já jsem měla všude spoustu kamarádů, já jsem nikdy nikoho neurazila, mě nikdo 

vodnikud nevyhodil!  

T: A když jste měli potom děti a tolik povinností, našli jste si s dědou volnou chvíli 

jen pro sebe? Šli jste si třeba zatancovat nebo tak něco? 

A: Von byl sportovec, tak jsme chodili jednou za rok na Šibřinky, to byl maškarní ples 

od hokejistů a když potom přešel ke Svojtkovům, tak měli jednou ročně hodnocení, tomu se 

říkala valná hromada, že jo, teď se tomu říká jinak. No a tam třeba zpíval Zíma, Matuška a 

to víš. Vždycky nějaká kulturní vložka tam byla a pak se tancovalo. To spíš za svobodna se 

dělaly zábavy. Jinak jsem s dědou chodila na jeho zápasy a tak. Měli jsme se hezky. 

T: A chodila jsi ve městě X ještě na ty čaje?  
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A: Ne, tady ne, tady byla už jen rodina a práce. Ale kamarádství bylo dost v práci, že 

jo. Taky jsem chodila i potom cvičit do Sokola. No, a když umřel Jarda, tak jsem pak chodila 

zpívat, třináct let jsem tu zpívala. Víš, vono když už Anka povyrostla, měla kamarádství, že 

jo a jeden ten kamarád měl tátu kapelníkem a s tím já jsem si několikrát zazpívala, a potom 

mě s sebou brali, abych ty známý písničky zpívala. To bys koukala kolika lidu přišlo, když 

jsme hráli (úsměv). 

T: A vlastně, jak jsi celkově zvládala tu výchovu a domácnost? 

A: To víš, že jo, všechno se stačilo, já jsem hodně háčkovala záclony, pletla jsem ke 

všemu, nikdy jsem neřekla, že nestačím. Večer se namočily záclony, v sobotu ráno se 

vypraly záclony, sousedka mně pomáhala na ty tyče, že jo, to schlo pověšený, to byly ty 

háčkovaný. Já měla umytý okna, všecko převlečený, uklizený, uvařený, no normálně, když 

se dělá, tak se dělá, vopravdu. 

T: Taky byla jiná doba,  pomáhal Ti děda s domácností? 

A: Vždyť se o ty děti musel starat, když jsme si je střídali. Večer je musel vykoupat, 

nakrmit, já jsem přišla ve čtvrt na devět z práce a dala jsem Jarce cucnout, to trvalo do pěti 

měsíců. Jinak jsem udělala sunar, von uvařil kaši, ten sunar se do toho dával, že jo, to proto. 

Ona byla vždycky vykoupaná, akorát tadyhle nezavazoval ty košilky, poněvadž neměl ten 

prst, šlo mu to špatně, že jo, tak to jsem vždycky zavázala a šla spinkat. Byly holky hodný, 

já si nenaříkám, žilo se nám krásně. Pak ale děda umřel, bylo mu 40 let, odjel do práce na 

kole a už se nevrátil, měl mozkovou příhodu (odmlka, smutek v hlase), to měl dědičný.  

Rozhovor č.1 byl z důvodů emoční nerovnováhy aktérky přerušen. Rozhovor č.2 

byl uskutečněn 28.12.2018. 

T: Babičko, ve vyprávění jsme skončily u toho, že děda umřel cestou do práce. Jak jste 

potom žili dál? 

A: No, já jsem potom zůstala sama, Jarce bylo čtrnáct a Ance dvanáct let. Bylo mi 

potom hrozně smutno, to víš, trvalo, než jsem se vzchopila, musela jsem se přece jen starat 

o dvě děti. Holky mi obě pomáhaly, hlavně Jarka, chodila na brigády, doučovala, vařila, 

starala se o všechno. No a Tvoje máma šla potom studovat Matfyz, ale nedostudovala ho, 

protože odjela za Tvým tátou na Moravu, kde založili rodinu, měli tři děti, dvě holky a 

jednoho kluka, postavili si baráček no a žijete tam do dnes (úsměv). Máma se teda stala 

učitelkou a Anka zdravotní sestrou, ačkoliv je vyučená švadlena. Já jsem pak zůstala 
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s Ankou a pomáhala jí se dvěma dětmi, poněvadž  ji opustil manžel, když byly holky ještě 

malé. Šla jsem do důchodu v pětapadesáti, takže jsem měla dost času na to, abych holky 

pohlídala a postarala se o ně. Vnoučata mě naplňovala a naplňují, teď mám i tři pravnučky 

a miluju je, stejně jako miluju vás všechny (úsměv). 

T: Já vím, babi (úsměv)... Když jsi mi takhle pověděla o svém životě, která etapa pro 

Tebe byla nejhezčí a nejradostnější? 

A: Když jsme byli všicky čtyři, když byl Jára. Chodili jsme na houby, na sport, to byl 

fotbal, že jo, Jára byl aktivní hokejista, potom nohejbal, ale hlavně hokej, tam jsem s ním 

chodila a potom i Jarka. Ten soulad v rodině, to bylo nejhezčí, no.  

T: Ráda bych se Tě také zeptala, jak jsi vnímala politickou situaci, chodila jsi třeba na 

brigády? 

A: V této době byla jistota, měla jsem jistou práci, když jsem byla nemocná, šla jsem 

k doktorovi, nic jsem nemusela nikde platit, všecko jsme měli hrazený. Je pravdou, že jsme 

platili, byli jsme jako organizace ROH, to je revoluční odborové hnutí, že jo, to bylo 

založený dělnictvem, no ale já, když  jsem začala marodit, když jsem odjela na rekreaci, 

všecko mi ROH platily, měli jsme jistotu, nebála jsem se chodit venku, třeba z odpolední 

směny ve dvanáct hodin. Co se týče těch brigád, tak jsme museli chodit, v Městě Y jsme 

jezdili celej den, celá dílna, sbírali jsme brambory. To bylo organizační. 

T: A jak jsi to vnímala? Přece jen jsi měla práci, domácnost, děti... bylo toho hodně a 

ještě do toho brigáda..? 

A: Rádi jsme tam jezdili, vždycky jsme byli rádi, že se kolem toho zažilo plno srandy, 

nebo legrace, to kdo chce jak. Tam jsme při tom zpívali a povídali, jééjej, to bys koukala, 

bylo to prima. 

T: A kdybys měla říct, co bylo v té době nejtěžší a nejlehčí? 

A: No, nejsnazší byla ta jistota práce a to zdravotnictví, to pro mě na té době bylo 

nejhezčí. Holka marodila, já jsem měla všechno placený. Je pravdou, moc se nevydělávalo, 

ale za 100 Kč jsi měla na týden masa! Třeba 17 Kč stálo kilo bůčku, nejdražší maso stálo 27 

Kč za kilo, to byly myslím kotlety. A hovězí bylo podřadný proti vepřovýmu, to se prodávalo 

telecí a takhle různě. Zrovna včera jsem byla v masně a přede mnou taková mladá ženská 

potřebovala využít ty papírky, jak se tomu říká... stravenky! No a měla jich deset a nakoupila 
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jen pár kusu masa. To, kolik stála divočina nebo vepřové, to bylo hrozný ty ceny! To my 

jsme si mohli maso normálně dovolit, když jsem si chtěla uvařit maso, tak jsem si ho uvařila. 

T: A byl něčeho nedostatek? 

A: No, tak na to maso se musela stát fronta, to je pravda, taky na vložky nebo nějaký 

ovoce. Většinou se dostalo na každýho, třeba už něco nebylo, ale snažili se. V tamtom 

režimu se mi líbilo jen to, že byla jistota a všechno jako opatrování dítěte a takový věci, to 

bylo automatický. Doktor napsal, to platilo a nikdo to nezpochybňoval, pak ty rekreace. 

Nemusela ses bát, že Tě někdo přepadne. To dneska všechno je. Jistota žádná, řeknou Ti, 

když se Ti to nelíbí, tak můžeš jít.  

T: A když se zamyslíš, co na té politické době bylo nejtěžší? Bylo tam něco, co se ti 

nezdálo? 

A: Podívej se, vono bylo svinstva, ale mě se to netýkalo. Já jsem se s ničím takovým 

špatným nesetkala, já jsem měla jenom to. Umožnili mně chodit na půl úvazku, na šest hodin, 

kvůli dětem, tohleto všecko bylo! 

T: A co třeba studium? Když holky chtěly studovat, byla tam nějaká podpora státu? 

A: Holky platit školu nemusely, všechno bylo hrazené! To až dneska, vnučky platí. To 

víš, to jsme třeba koupili nějaké pomůcky, třeba mámě harmoniku, to byl ještě Jára a Ance 

šicí stroj, že chtěla být švadlena. Vono možná se ještě platila nějaká knížka nebo tak, ale 

studium jako takové bylo zadarmo a bylo to fajn. 

T: A kdybys měla porovnat, co bylo hezkého v minulosti a co je pro Tebe hezké dnes 

v přítomnosti? 

A: Dneska si můžu koupit co chci, ovšem, když na to mám. Dneska je všeho 

v obchodech, ale peněz na to nezbývá. Já mám 10 tisíc důchodu a dva tisíce vdovskej, ale to 

nemá každej, kdo je rozvedenej nebo svobodnej, tak to nemá, viď. Dřív byla dobrá ta jistota, 

dneska se vraždí, třeba ženská sedí v tramvají a je zabitá, nebo na schodech píchnout, to je 

v tomhle dnešním režimu špatný. To je nejistota, jedu do Prahy k doktorovi a nevím, jestli 

se vrátím. Jinak zase je dobrý, že jsou tyhlety pečováky, že jsou i domovy důchodců, i když 

se tam hodně platí a čeká. Můj důchod by mi na to nestačil. To se platilo 300 Kč denně, to 

by mi stačilo, že jo, ale teď se platí víc a to by mně nestačilo, všecky peníze tam musíš dát. 

Je dobře, že se stát a lidi starají, to dříve nebylo, ovšem pořád je toho nedostatek.  
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T: Ze školy a vyprávění vím, že se lidé museli politicky angažovat, dostala jsi také 

pozvánku do strany? 

A: Ano, v osmnácti letech jsem dostala nabídku, abych přešla, ale jelikož jsem byla ve 

svazu mládeže, tak jsem odmítla a už nikdy jsem toho nevyužila, abych do KSČ vstoupila, 

potom už to po mně nikdo nechtěl. 

T: Tys byla ve svazu mládeže, v tom bylo také nějaké politické vedení a díky tomu jsi 

nemusela vstoupit do strany? 

A: To ne, v tom klubu byl každej, to se všichni účastnili. Oni mě prostě nenutili, 

odmítla jsem je a všechno bylo dobrý... Řekla jsem jim, že neříkám, že nikdy nevstoupím do 

strany, ale bylo mi osmnáct a jsem ve svazu mládeže a zatím se do politiky nechystám a 

nechali mě. Pamatuju se, že můj tatínek a maminka byli ve straně. To víš, bylo po válce, 

všichni byli šťastní, že nás Rusové osvobodili. To víš, vono skutečnost byla vnímána jinak 

a vono se o tom teď jinak mluví. Nikdo není jen dobrý a špatný. Jsou všichni Češí stejní a 

hodní? Nejsou, to samý byli Rusové. Taky je teď všude taková ta, jak se tomu říká... politická 

propaganda! Tak je to.  

T: Takže kdybys měla říct, jestli Ti udělala Sametová revoluce radost nebo jaký jsi 

z ní měla pocit? 

A: Neměla jsem z ní pocit žádnej. Já jsem nepociťovala nijakou změnu, já jsem žila 

pořád stejně, co jsem měla, jsem měla, co jsem potřebovala, jsem si koupila. Hned po tom 

listopadu nebyla znát žádná změna, až později se objevovalo více výrobků, zeleniny a tak... 

Ale peněz bylo pořád málo, takže si to člověk nemohl zprvu dovolit, poněvadž byla revoluce, 

ale nikdo Ti peníze nepřidal (smích). 

Rozhovor č.3, uskutečněný 4.1.2019  

T: Ještě bych se Tě chtěla zeptat, ve které té etapě jsi přešla od pečovatelského domu? 

A: No, v roce 94, jsem měla jít na operaci s kolenem, tudíž jsem potřebovala bydlení 

s výtahem, takže jsem si dala žádost do domova s pečovatelskou službou, kde jsem byt 

dostala a bydlím tady doteď, že jo. Pořád ve stejným bytě, ten se nemění. No a jsem tady 

spokojená, bydlím tady už dvacet čtyři let, v lednu tu oslavím své už 84. narozeniny. To já 

dycky napeču koláče a buchty, Anka mi udělá chlebíčky. To já ráda, ráda peču a dělá mi 

radost, když to lidem chutná. Taky mi říkal sousedčin syn, že vždycky pozná, že peču, prý 

voní celá chodba (hrdý úsměv). 



20 
 

T: To je pravda babi, Tvoje koláče jsou vyhlášené (smích).  

R.No, to ti děkuju (smích), na co se mě chceš zeptat dál? 

T: Dál se chci zeptat, když jsi nastoupila, byl byt vybavený erárním nábytkem nebo sis 

to musela obstarat sama? 

A: Nic tu nebylo, jen prázdné místnosti, musela jsem si to celé vybavit. Mám tu 

kámošky, sousedky, se kterýma se stýkáme v klubovně a povídáme si, taky sedáme venku 

na lavičce před barákem nebo na zahrádce, kde si pěstujeme kytičky, ale i zeleninu a koření 

do polévek, to je panečku polívka, když je uvařená s čerstvým libečkem a petrželkou 

(smích)! 

T: A využíváš nějaké služby pečovatelského domu? 

A: No, tak joo, máme tady pedikúru, masáže, ty jsou moc fajn, protože mě bolí záda a 

paní masérka je moc šikovná. Taky si tu nechávám prát prádlo v prádelně, jenom to ložní, 

ostatní mi pere teta nebo já sama v té malé pračce od vašich.  

T: A co lékař, chodí sem pravidelně? 

A: Doktor sem nechodí, jenom když zavoláš, tak přijde, jinak ne. 

T: A co se týče těch lidí, co tady pracují, nevíš, kolik jich zhruba je? 

A: Asi deset. Vedoucí, takže ředitelka, potom uklízečka, paní v prádelně, pak účetní, 

to jsou čtyři, a potom pečovatelky, masérka a pedikérka. 

T: A co když třeba někdo potřebuje větší péči? 

A: Když budu něco potřebovat, udělám s nima smlouvu a oni mi udělají, co potřebuju. 

Nakoupí a tak. Vozí sem obědy, ale já si všechno obstarám sama. Já nejsem líná si v devět 

večer zadělat na buchty, abych si mohla dát ráno snídani, vopravdu (smích)! Vařím si, do 

obchodu si zajdu, k doktorovi taky, zdraví mi zatím, zaplaťpánbůh slouží. 

T: Moc Ti děkuju, babičko, za rozhovor a nahlídnutí do Tvého života, dozvěděla jsem 

se další věci, které jsem o Tobě nevěděla. 

A: Rádo se stalo (úsměv), kdykoliv si můžeme znovu popovídat, kdybys cokoliv 

potřebovala doplnit nebo tak, že jo. 

T: To určitě budu (úsměv), zatím Ti moc děkuji a budu se těšit na další povídání. 
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Rozhovor č.4, uskutečněný 13.1.2019 

T: Babičko, měla bych na Tebe ještě několik dodatečných  otázek, jestli je to 

v pořádku. 

A: To se ví, jen se ptej, dyť já už se na Tebe těšila, říkala jsem si, co všechno jsem Ti 

ještě mohla říct (smích). 

T: (Smích), to jsem ráda, tak tedy, mohla bys mi, prosím ještě doplnit, kdy a kde ses 

narodila? 

A: No... Když moji rodiče založili rodinu a narodilo se první dětsko, bydlení, baráček 

jim u Svatýho Jana v tom městě Y vyhořel a rodiče se přestěhovali do města Y, kde bydleli 

prarodiče. Tam jsme bydleli pět let a v té době jsem se narodila já, takže já jsem se narodila 

ve městě Y a když mi bylo pět let, tak jsme se stěhovali do nově postaveného domečku na 

tom samém místě. Tam právě tatínek postavil novej domeček víš. No, vono to bylo za války, 

víš. Jako dítě jsem vždycky slyšela, že se o válce mluvilo, ale sama jsem si nedovedla 

představit, co vlastně to je, ale když potom už v městě Y Němci projížděli, vím jen, že jsme 

se hodně báli, poněvadž jak se střílelo, tak vedle sousedům prostřelili okno, no. Po válce 

vím, že bylo všude veselo, že jo, no a začínaly se ty spolky různý a tak no. 

T: A vlastně ty už jsi chodila do školy, když byla válka, je to tak? 

A: Ano, to už jsem byla ve škole. 

T: A jak ta atmosféra ve škole vypadala za války? 

A: No, normálně, tam Němci nebyli, ti jenom projížděli, víš. Celou dobu do deseti let 

se o válce jenom mluvilo. Město Y ale v tom nežila, jako nebyla do toho zapojená. To jako 

dítě si nemapatuju, že by něco takového bylo, ani naši o tom nemluvili. Vono na vesnici to 

bylo jiný, víš. Měli jsme české učitele a všechno bylo normální, akorát jsme se museli učit 

německy, to je pravda, ale jinak nic.  

T: A jak vzpomínáš na 50. Léta a na politickou represi? 

A: My jsme tomu nerozuměli, to jsem chodila ještě do školy, to jsem akorát v červnu 

vyšla no a šla jsem dělat, nic víc.  

T: Ani třeba v novinách o tom nic nepsali? 

A: To já nevím, my jsme žádný noviny neměli, ale to víš, že bylo, mluvilo se vo tom, 

to jako jsme slyšeli, že jo. No, tatínek byl v národním výboru, byl to komunista, maminka 
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taky, že jo, tatínek ji přihlásil, co řek tatínek, to bylo, no. Po válce byla schůze mezi lidmi, 

že jo a tam byli zvolený nějací lidi, kteří byli zvoleni do toho výborů, tatínek tam docházel 

taky, ale dlouho tam nechodil, poněvadž marodil a potom v 49. umřel. Jinak vo tom nic 

nevím, no. 

T: A byla nějaká změna ve školství po té válce? 

A: To já nevím, to mně bylo deset let a to jsem pak přešla do měšťanky v Rovensku 

pod Troskami no a tam to bylo zajetý, víš, takže se takhle nic neměnilo. Tam nám nikdo o 

politice nic neříkal.  

T: Když takhle mluvíme o změně režimu a politice, jaké máš vzpomínky na srpen 

v 68.roce? 

A: No, to jsme bydleli čerstvě v novém bytě, jsme byli akorát přestěhovaní, holky jsem 

měla ve školce a sama jsem nechodila do práce, jako chodila, ale až na odpolední, víš? Ale 

nevybavuju se, že by se tu něco dělo. 

T: A jak si vzpomínáš na prvomájové průvody? 

A: Ty byly pěkný, vždycky bylo hodně srandy a tak. Maminka nás nutila chodit na 

fialky, aby to bylo všechno nazdobený. No, chodily jsme všichni, celá parta, jé to bylo pěkný, 

rádi jsme chodili, to víš, zase to bylo něco jinýho. Já jsem měla ráda i MDŽ, to se mně taky 

líbilo, víš. Lidi to táhlo k sobě. 

Bavily jsme se o tom, jak jsi chodila na čaje a našla sis dědu, měla jsi ještě před ním 

nějakou první lásku? 

A: To víš, že měla. No, Luďka. 

T: A jak to s ním bylo? 

A: No, jak to bylo, odejel na vojnu a přivez si jinou, poněvadž já za ním nejezdila. Ale 

byl to hezkej kluk, takovej jako děda, měl i stejnej monogram jako děda. Von se potom 

voběsil, to mu nebylo ani třicet let, to měl malý děti, manželka ho podváděla, víš. Vono ho 

prý popadl amok, tak ho poslala do blázince, ho potom pustili a zase ji načapal, tak se oběsil 

na klice v ložnici, to mně říkal můj bratr, no (povzdech). 

T: To je mi moc líto, babi... Kolik Ti vůbec bylo, když jste spolu kamarádili? 

A: Bylo mi sedmnáct, byl to první kluk, se kterým jsem šla sama po venku, chodili 

jsme spolu na čaje. No a to jsme spolu takhle kamarádili tři měsíce asi, než šel na vojnu, víš. 
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No a potom jsme se dvakrát viděli, když přijel na chvíli domů z vojny. No a von chtěl, abych 

za ním jezdila „Pojď, přijeď, nebo udělám něco nepředvídanýho, přijeď, přijeď.“ (Povzdech) 

když vono to byla dálka až na hranicích. To bych musela mít povolení na vstup do 

pohraničního pásma, poňáč to bylo v roce padesát dva. 

T: To potom muselo být hodně těžký, když po vojně přijel s jinou slečnou... 

A: To já to tak nebrala, já jsem do něj nebyla nějak zažraná nějakou láskou. Já ani do 

Jardy ne, já jsem brala kamarádství, my jsme si zatancovali, já jsem měla hudbu, víš. No a 

potom já jsem to brala jako samozřejmost, že jsem se vdala a byla jsem tady, já teprve dneska 

bych věděla co mu mám říct a nebo jak se k němu mám chovat, úplně jinak. To byla 

samozřejmost, jsme se vzali a byli jsme manželé.  

T: V předchozích rozhovorech jsme se bavily, že jsi měla ve škole povinné 

náboženství, řekla bys o sobě, že jsi věřící? 

A: Mám pořád v hlavě, že něco existuje, že je něco po životě. Poněvadž chodila jsem 

na to náboženství, že jo. 

T: A modlíš se? 

A: No.. (zadumaná pauza), umím se modlit, pomodlím se, ne třeba pravidelně, ale dá 

se říct, že jo. No, to si pamatuju všecko od náboženství a dá se říct, že teda věřící jsem, že 

se pomodlím a tak. Já si takhle večer třeba říkám, pane Bože, ať ta Vendulka dodělá školu, 

pomoz ji, dyť je tak snaživá (slzy u obou) a prosím Tě, pane Bože a panenko Maria, Ty jsi 

máma, ať se těm dětem nic nestane, ať jsou zdraví a jestli mají nemoc, ať se z toho brzy 

dostanou. A někdy si říkám, že jsem blázen, ale to je ve mně a já za to prostě nemůžu. Do 

kostela nechodím, ale prostě nějak věřím no (úsměv). Víš, vono já o tom i čtu. Mám knížku, 

kde jsou příběhy o lidech, kteří měli klinickou smrt a o tom, co viděli. Tam byl kluk, co se 

zabil v autě, měl klinickou smrt, srazily se auta a von tam ležel a viděl se, jak s tím tělem 

dělají a probouzej ho. No ale neprobudili, ale odvezli, a pak to viděl v nemocnici, jak ho 

probouzej a von byl hrozně naštvanej, že ho probouzej, že tam, kde byl, tak to bylo krásný, 

hudba a tak. No a to je těch příběhu mnohem víc i v časopisech, jedna tam třeba viděla 

rodiče, že ji poslali zpátky no a druhá zase, že viděla nádhernou louku, ale pak byla pryč, 

protože ji probudili. Moje sousedka měla klinickou smrt a u nějakého světla ji poslal její 

tatínek zpátky, prý co tu děláš, vrať se zpátky, ještě jsi nedokončila to, co jsi měla, no a 

probrala se. Takže vono něco mezi tím nebem a zemím něco bude... (zadumaný výraz). 
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T: Děkuji babičko za povídání, jsem za něj moc ráda. 

A: No nemáš za co, kdybys ještě potřebovala to se mnou dopovídat, tak určitě můžeme. 

T: Děkuji! 
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1.3 Rozhovor s paní Alenou 

Vysvětlivky: T – tazatel, A – aktér 

Rozhovor č.1. uskutečněn 16.1.2019 

T: Paní Aleno, mohla byste mi o sobě něco říct, třeba kolik je Vám let? 

A: No, já jsem se narodila v jedna třicátým roce, takže mi teď 14. prosince bylo 87 let. 

My jsme se sestrou vobě stejně narozený,  jenže vona je akorát vo čtyři roky mladší, jinak 

jsme vobě narozený 14.prosince (smích). 

T: (Smích), tak to jste se jako děti musely hádat o narozeniny, ne? 

A: Ale kdepak (smích), to my jsme to takhle moc neslavili, vono se to neslavilo, my 

jsme to nedrželi, to není jako dneska, že se slaví všechno, to dřív neexistovalo. 

T: A když takhle vzpomínáte na dětství, jaká je Vaše nejstarší vzpomínka? 

A: No, heleďte, když mně bylo 7let, tak se pamatuju, když tatínek rukoval do války, 

když začla druhá světová válka. To jsme šli s maminkou ho doprovodit na nádraží, to šli 

všichni vojáci, který byli vodvedení, to bylo v osmatřicátým roce a mně už bylo sedum. Tak 

maminka vedla mě a bráchu za ruku, to už jsme byly dvě děti no a Iveta, ta byla ještě malá, 

ta byla doma, takže voni tři děti měli, když začala válka. No a tatínek právě rukoval na 

hranice, protože začala válka v osmatřicátým roce, no tak musel jít. To jsem vlastně dostala 

první panenku v životě (úsměv), byla to taková selka. Von mi ji koupil tatínek, kdyby se 

náhodou nevrátil, tak abych na něj měla památku. No, to je vzpomínka, která se mi nikdy 

nevymazala z hlavy, úplně to vidím tak, jak to bylo, jak ty chlapi měli ty kufry, takový ty 

černý vojenský kufry na ramenech a všichni nastupovali tady ve městě X na to nádraží a ty 

mámy, jak jsme tam všichni plakali, víte, vono je to strašně těžký si vzpomenout (slzy 

v očích, menší pauza ve vypravování)... Potom jsme čekali, tatínek byl na těch hranicích 

v tom, jak byly ty bunkry, von byl pohraničník a všichni už byli z vojny doma, ale von ještě 

nebyl, dlouho jsme na něj čekali. No a my jsme bydleli ve vesnici Y u města X, to byla 

taková samota, jako před válkou jsme se tam nastěhovali. To bylo Lorenzo Melarda, jeho 

statek a to patřilo tady k zámku. Když potom to zabrali Němci, tak to měli Němci, takže on 

už tam nebyl. A to se pamatuju, že když jsme šly ze školy, tak pan hrabě, von byl svobodnej, 

hezkej chlap, tak von nás dycky vzal, měl takový autíčko malý, a von nás dycky do toho auta 

posadil, jednu dopředu, jednu dozadu, že jsme šly dvě holky a vodvezl nás domů. Von byl 
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hrozně hodnej, von tam jezdil střílet, víte a nebo přijel na bílom koni, tak ho pamatuju, jako 

kdyby dneska to bylo (smích) a vždycky, když to vyprávím, tak mi to nikdo nevěří, že si to 

tak pamatuju (smích). No a potom přišla ta válka ňák, pak to zabrali ten statek ti Němcí, no 

a tady byla ta válka, my jsme ji prodělávali v klidu, von tady byl klid, akorát dycky když 

jezdily ty svazy, jak jsme jim říkali, to třeba jelo dvacet letadel, víte a ty bombardovaly 

potom to Německo a to, no. No a jinak tady byl klid, akorát tady co je Masarykovo 

sanatorium, tak to potom zabrali Němcí za války a byli tam ty kluci mladý, co se tu léčili 

potom, víte, když byli raněný a nebo nerváci to byli, protože byli mladí ty kluci, když se 

dostali do války, tak hold to, no. Ta válka proběhla tak jako v klidu bych řekla, jako dítě já 

se nepamatuju, že by bylo něco nějak, to až potom jak začali padat ty partyzáni, jak je začali 

shazovat do lesů. Tak to si pamatuju, že babička dycky  pekla chleba a dycky tatínek s pane 

Houdou chodili do lesa, voni si dycky s maminkou šeptali, abysme to jako děti neslyšely, no 

a voni nosili chleba do lesů pro ty partyzány. No a tak se pamatuju, že  jednou takhle tam 

taky spadl partyzán, to říkali tam na Burdech, a tam byla nějaká rodina a ten jejich syn byl u 

SS a voni to nahlásili, tak potom tatínek s tím panem Houdou museli ty Němce tam véct, 

kde asi spadli. Jenomže voni už to věděli, to tam u nás byl všech těch partyzánů sraz, ale to 

žádnej nevěděl, to bylo tajný, že jo. No a potom když je museli dovést na to místo, kde ten 

padák spad, tak tam už nic nebylo, to bylo všecko uklizený... No a tak je vedli tím lesem a 

nic tam nebylo, a potom když tatínek jednou přišel, tak říkal, že voni to ti partyzáni věděli, 

že tam s těma Němcema jdou. To víte, to se všechno muselo hlásit, vědělo se všecko, no. 

Jinak jako se nepamatuju, že by něco... Dycky akorát přijeli ti Němcí do těch lesů a dělali 

takový škáry a hledali je, ale voni se báli ti Němcí do těch lesů, víte, tak chodili jen po těch 

okrajích. No, jinak ta válka tak nějak proplula, potom ten konec byl takovej vošklivej. To už 

byl konec války, tak se ti partyzáni už slejzali z těch lesů dolů do těch vesnic. No a ta vesnice 

Y, ta je vodsud několik kilometrů, je tam velkej statek právě v lesích, víte. Tam autobusy, to 

neexistovalo, my jsme museli chodit hodinu ráno i večer pěšky do školy, každej den. Celou 

školu do mých pactnácti let jsme tam bydleli, pak jsme se po válce přestěhovali na města X. 

No, tak jsme chodili pěšti, furt pěšky nebo v zimě na lyžích  jsme jezdili. To nám tatínek 

udělal takový prkýnka u truhláře, že bylo hodně sněhu... To bejvalo sněhu, to by lidi koukali, 

kolik my jsme měli sněhu! (Smích). To bylo vždycky tolik sněhu, že jsme šli vždycky do 

školy jeden za druhým a prošlapávali si cestu, abysme se dostali do školy. Dneska děti 

nevědí, co my jsme museli zkusit za zimu... Voblečení nebylo, dneska maj děti voblečení, 

tenkrát ani holky kalhoty nenosily, když jsme byly jako děti malý. Maminka šila bráchovi 
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kalhoty a já jsem ji dycky potom říkala: „Proč jsi nám taky neušila?“a vona „Prosím Tě, dyť 

holky nenosí kalhoty.“ To neexistovalo, aby nám dali kalhoty, jako dneska holky nosej, 

dneska nepoznáte holku vod kluka! My jsme i lyžovat musely v sukních, v tý velký zimě. 

To jsme měly punčochy až nahoru, pod tím trika jako vcelku a v sukních jsme sáňkovaly, to 

jsme měly dycky zadek celej zmrzlej (smích). To byl úplně jinej svět. To dycky, když to 

dětem vyprávím, tak povídají, vyprávěj nám ty pohádky (smích), ale to nebyly žádný 

pohádky, to byla pravda!  No a tu revoluci, tu jsme prostě prožili v klidu, najednou jsme šli 

do školy a byl 5. květen, konec války, že jo. Partyzáni, to se všechno slezlo do toho města, 

tady nebylo nic. Taky se pamatuju, že přijeli Vlasovci, to byli Rusové z  ROA a voni jeli 

právě kolem tý naší vesnice, a tam se ubytovali, bylo jich strašně moc vojáků, na koních a 

autama... A jeden ten velitel chtěl ject do Plzně a ten druhej chtěl ject na Prahu, a tak se tam 

pohádali, až se postříleli navzájem. Vopravu se postříleli, mladí kluci to byli ještě, to bylo 

všecko mladý klucí. No a pak jeli na Prahu, přece Vlasovci osvobodili Prahu, ti byli první 

v Praze, dřív než Rusové, jenomže to se dneska nesmí říkat, teda, dneska už se to snad může 

říkat (smích), ale po válce se nesmělo. Pamatuju se na to jako dnes, co jich tam bylo 

ubytovanejch a támhle leželi tam na poli (mrtví ruští vojáci, pozn.T.), pak je tam někam 

zahrabali, ani nevím kde.  

T: To je úžasné, jak si to pamatujete. A když jste chodila do školy, tak se taky 

podepsala  válka na tu školu?  

A: To bych řekla, že ne. My jsme měli český učitele, ale učili jsme se německy. Jako 

se dneska musí děti učit anglicky a rusky, tak my se učili celou válku německy. Protože když 

jsme chodili potom ze školy, to nás bylo hodně dětí, protože nás tam bylo sedum 

deputentních rodin a všechny měly děti, bylo nás asi 20 dětí, a tak když jsme šli, tak ti 

něměčtí vojáci na nás dycky křičeli přes tu hradbu, tak jsme na ně křičeli zpátky, jen to, co 

jsme znali, co jsme se naučili. To jsme byli ještě hodně malí, tak jsme si s nimi povídali 

(smích). No, takže my jsme se teda učili akorát tu němčinu, povinně, no. 

T: A co ještě jste se ve škole učili, kdybyste to měla srovnat s dneškem, tak byly tam 

nějaké odchylky? 

A: Ne, byly normální předměty, jako jsou dneska, že jo. Jenomže nebyly žádný vysoký 

školy, byly jenom do tý osmičky, nebo jak se to chodilo. Za války se neštudovalo, že jo, to 

školy byly zavřený. No a když bylo po válce, tak byla akorát ta rodinná škola pro holky no 

a klucí, to se všecko učilo řemesla a to teprve po válce se mohlo na vysoký a na další školy, 
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ale za války nic takovýho nebylo. Ale jinak to byla normální škola, učili nás tam normální 

učitelé. 

T: A bavila Vás škola? 

A: No, bavila! (Úsměv). Já jsem ráda chodila do školy, já jsem se dobře učila... Ale já 

jsem chtěla taky tu rodinnou školu, ale tatínek to zakázal, řekl: „Jste čtyři holky, půjdeš se 

učit švadlenou, aby měl na ně kdo šít.“ A bylo to, takže jsem vyučená švadlena a šila jsem 

celý život. My jsme byly čtyři holky, víte, co jsem se toho našila? (Smích). Těch šatů a 

mamince kostýmky, prostě všecko. Všem holkám svatební šaty jsem ušila, do tanečních 

potom se chodilo... Všem jsem to šila.  

T: To je úžasný a od kdy jste takhle šila? 

A: No, já jsem do patnácti chodila do měšťanky, a potom jsem chodila do pokračovací 

školy, že jo. Učila jsem se u paní mistrový a chodili jsme vždycky jednou za tejden do tý 

pokračovací školy, jak se říkalo. No a tam nás učili všecko vo tom šití,  no a potom jsme 

museli po třech letech udělat krejčovský zkoušky. Vono mě to  řemeslo bavilo, to si 

nemyslete (úsměv), ale já jsem chtěla chodit do tý rodinný školy, ale voni stejně se tam ty 

holky učily taky šít a vařit a to, tak mi to nakonec tak moc nevadilo. No, já jsem se vlastně 

po tý revoluci, po tom 48. vyučila, bylo mi 19, tak jsem ještě jako šila doma. Ale pak už mě 

paní mistrová pustila, tak jsem šila nějaký čas v Praze, no a pak jsem se v 51. roce vdala, tak 

už jsem potom zase dělala tady v rukavicích, no. Ale šila jsem,  jako i lidem jsem šila, když 

jsem byla doma. 

T: A Vy jste zmínila ty taneční, vzpomněla byste si na ně? 

 A: Já jsem do tanečních vůbec nechodila, to ještě nebyly taneční, to až potom ty 

nejmladší sestry chodily do tanečních. My už jsme pak chodili na normální tancovačky, to 

už jsme chodili v patnácti letech tancovat. 

T: A vzpomněla byste si na Vaší první tancovačku? 

A: No, to byly takový, tady se říkalo na Knížecí, to je teď už všecko zbouraný, ale to 

se hodně tancovalo po válce. Každá vesnice měla své veselí, to se hodně tancovalo (úsměv). 

T: A co jste nosila za oblečení na těch tancovačkách? 

A: Heleďte, to byly po válce ještě  lístky, to byly šaténky, to bylo všecko na poukázky 

kupovaný. Tak se přešívalo po starejch babičkách a co šlo, tak se přešilo. To dlouho nic 
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nebylo, to  nebyla žádná paráda velká. Když se něco prodalo, tak jsme měly vždycky všechny 

stejný šaty. Já jsem pak nechtěla s našima nikam chodit, poňáč jsme byly všecky stejný 

(smích). No, ale potom, jak se to všecko uvolnilo, tak byla paráda, už se ledacos koupilo. Po 

tom 48. roce už se to všecko uvolňovalo, no, ale ty šaténky a lístky na jídlo, to bylo ještě 

dlouho po válce, než se to zrušilo. Byla to bída, to nebylo nic, žádný hadry, jako dneska máte 

všeho, to nebylo, ani boty, nic nebylo! To po válce, to tady byli ještě Židí, to tady byly 

zásoby a to, ale potom je sebrali. To se taky pamatuju, že sebrali Židy, já jsem ty holky znala! 

To se tam dělal vodovod a voni tam museli všici dělat, za války je tam Němci hlídali. Když 

je sebrali, museli nosit ty hvězdy... Babička vždycky pekla vdolky, tatínkova maminka, a 

dycky říkala: „ Hele, vy tam lítátu tam u toho potoka, jak dělají ten vodovod, jsou tam ty 

děvčata, vemte jim tam ty vdolky, ať vás Němci nevidí a dávejte jim to.“ No a po válce zase 

tam byli vlajkaři, sebrali Čechy, tak jsme zas nosili Čechům (smích). 

T: A Vy jste tam vlastně říkala, že tatínek pomáhal partyzánům, kdy on se vlastně 

vrátil z války domů? 

A: No, to von tam šel než začala ta válka, jak se mobilizovalo. Němcí potom podepsali 

nějakej ten pakt s Amerikou, Anglií a Francií a teprve potom ti čeští vojáci jako vopustili ty 

bunkry, vzdali se Němcům, ti přišli v březnu, no, zabrali nás. No, takže potom šli normálně 

chlapi do práce a všecko. Němci pak zabrali zámek a ten statek taky, to všecko voni si vedli, 

no. A pak lidi chodili na práce do Říše a nebo pracovat i na ten statek. Voni odváděli lidi 

taky do Vlašimi, tam se dělaly ty náboje a tak. Jinak byli za války lidi zaměstnaní, že dělali 

na těch polích a tak. To já pamatuju, že po válce, jak se vrátil ten pan hrabě, tak ho nosili na 

ramenách, měli obrovskou radost, že se vrátil. Ale potom mu to zase sebrali, nejdřív Němcí 

a potom zase komunisti ho vystěhovali. Ani nevím, jak dopad, jestli jel do tý Anglie za tou 

rodinou nebo tak, nikdy jsem se to nedozvěděla. Vím, že zemřel, ale nezjistila jsem, kde je 

pochovanej nebo tak. Víte, byla to špatná taková doba, no. Ale měli jsme takovej úplně jinej 

život, ale hezkej život! Lidi byli jako by k sobě, dneska už je svět takovej rozbouranej a 

špatnej (povzdech). 

T: Podle Vašeho vyprávění jde vidět, že jste měla rodiče velmi ráda, mohla byste mi o 

nich něco říct? 

A: No, co Vám o nich můžu říct, no... (smutný povzdech). Tatínek byl vyučenej 

zedníkem, maminka jako mladá šila rukavice, tady byli Židí, že jo, tak u nich šila. Vono, 

když se řekne po té první světové válce, že přišel Masaryk, ale vono bylo hrozně bídy. To 
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trvalo, než si tatínek našel práci. To se stavělo sanatorium tady a tam stavěli jen ti, kdo třeba 

něco přinesli, třeba husy nebo tak, no a tatínek právě neměl a nemohl kvůli tomu žádnou 

práci sehnat. No a potom mu nabídli tady tu vesnici H, jestli by tam šel dělat, byl to velikej 

zemědělskej podnik, statek jako. No a tak jsme se tam potom dostali já s Tondou a sestra no 

a maminka tam dělala na poli a tatínek jezdil s koňma. Byli tam celou válku jako zemědělský 

dělníci. Celou válku jsme tam bydleli. My jsme měli domek ve městě X, tatínek ho dostavěl 

v 41.roce, ale tam žili nájemníci a my jsme zůstávali na tom statku... My tam byli pod 

deputát, to jsme dostávali mouku a tak, jako že jsme tam neměli hlad. Za války jsme se měli, 

co se jídla týče, dobře, to jsme si mohli pěstovat i drůbež, víte, to nám nezakazovali. No a 

po válce potom  tatínek přešel sem do města X a dělal toho zedníka, a potom mistra klukům, 

no a maminka šila rukavice, jako tady všecky ženský šily rukavice. 

T: A jaká byla jejich výchova, jak se o vás starali? 

A: (Smích), no to víte, že se o nás starali, museli! To jsme přišli ze školy, museli jsme 

se převlíknout, najíst se, to nebyly žádný družiny, že jo, to jsme měli krajíc chleba s sebou 

do školy. No a pak jsme museli nasekat dříví, nanosit všecko, co bylo potřeba, uklidit drůbež 

a tak. Ale především jsme si museli udělat úkoly, protože tam nebyla elektrika a svítili jsme 

lampou. To nebyla elektrika za války, nikde, to se dělala až po válce, ve všech vesnicích 

tady. No a museli jsme dělat, všecko jsme museli pomáhat jako děti. Dneska mají děti volno, 

počítače mají a všechno, to já už ve 13 letech prala jako stará ženská, to jsme museli dělat 

všecko, pomáhat, jídlo si ohřát a všecko. Rodiče byli celý den v práci, vod rána do večera, 

ráno šli v 6 a v 6 večer přišli, kor, když byly žně... To se uvařilo to nejnutnější, nějaký 

polívky a bylo. To dneska maj děti všecko a ještě tam do té družiny nechoděj... 

T: To máte pravdu... A když byste měla porovnat výchovu dřívější a tu dnešní, byla ta 

Vaše výchova přísnější? 

A: No, to určitě! My jsme museli mít všecko v pořádku - učení a tak,  to nám tatínek s 

maminkou dycky prohlíželi úkoly a běda, kdyby bylo něco v nepořádku. To si na nás takhle 

rodiče čas udělali. Tatínek byl takovej přísnější, od maminky jsem nikdy nedostala. Od 

tatínka jsem dostala sekec kolikrát, ale maminka ne, ta byla hodná.  

T: A když jste mluvila o těch zvířatech na statku, musela jste pomáhat i s nimi? 

A: No, to víte, že jo. Museli jsme uklízet...Rodiče byli od rána v práci a my jsme přišli 

ze školy a museli jsme nakrmit slepice, králíky, uklidit a všecko, než přišli rodiče z práce. 

My jsme už takhle vod malinka pomáhali, vzájemně jsme se hlídali, já byla nejstarší, tak 
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jsem se musela vo všecky starat. Pak jsem měla bratra Tondu, pak Irenu a dvě další sestry, 

Anču a Lídu, jedna se narodila v 41. a druhá v 42. To už jsme ale potom bydleli ve městě X 

po tý válce, to už pak bylo všechno jiný i ta péče o sourozence... My jsme se přestěhovali 

z toho dvora sem, do toho domku, no a to už bylo něco úplně jinýho. 

T: A v tomhle novém domečku, pěstovali jste taky nějaká zvířata, měli jste třeba i 

zahrádku? 

A: To víte, že jo, to pěstoval každej. Zahrádka, to byla zelenina, měli jsme králíky, 

kachny  a slepice, to bylo všude na venkově, po válce byla ještě bída, tak každý žil jak to 

šlo, víte. My jsme měli spíš tu drůbež, někteří měli i kozu nebo krávu, ale my ne, my jsme 

si to všechno museli kupovat. 

T: A když to porovnáte, když jste žili na statku, a potom v tom domečku, byla to pro 

Vás velká změna? 

A: No, pro nás ani ne, my jsme byli jako rádi, že jsme ve městě, sourozenci byli rádi, 

že nemusí tak daleko do školy, no a zvykli jsme si rychle. Potom jsme do té vesnice zašli jen 

se podívat, když jsme byli na procházce. Tam pak byli nastěhovaní zase jiní lidi, jak se to po 

válce zase předalo a tak. Tam ten dvůr potom úplně tak zchátral, že jsme se šli jednou 

podívat, tam nebyl nikdo, všecko vykradený, víte, zničený, všecko se zlikvidovalo po tý 

válce. (Povzdech) no, nevím, proč se to nechalo všechno takhle zničit. Teď už je to zase 

opravený, mají tam i koně, to myslím zase dostali Lorenzo Melardovi  zpátky, voni tady 

dostali zpátky i ty rybníky a všecko. Tak to už zase pronajímají a opravují. Tuhle jsem jela 

okolo a koukala, jak je to všecko pěkně udělaný, je tam i erb na tom průjezdu a mají to moc 

pěkný... 

T: Tak to je dobře, že to zrekonstruovali... Když na to tak vzpomínáte, jaké to pro Vás 

bylo, být nejstarší a starat se o sourozence a domácnost? 

A: No, víte, to byl úplně jinej režim, to neexistovalo, že bysme lítali někde nebo něco, 

děti musely makat všude, dneska děti nevědí, co je to práce, život... 

T: A když jste měli chvíli volno, s čím jste si hráli?  

A: No, to víte, hračky nebyly...To já, jak jsem dostala vod tatínka tu panenku, to mi 

bylo 7 let, tak s tou jsme si nikdo nehrál, to byla spíš na parádu a ne na hraní. Byla to taková 

česká selčička v moravském kroji, byla moc hezká (úsměv). A můj brácha, von to byl takovej 

neřád, se naštval, že od táty nic nedostal, tak když jsme tenkrát přišli domů z toho nádraží, 
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tak vzal kladívko a hřebíky a natlouk je té panence do vočiček. A já jsem plakala a maminka 

vzala náplastě a namalovala tam ty vočíčka znova. A já ji měla dloouho, strašně dlouho 

(úsměv). My jsme si třeba taky trhali listy, hráli škatule batule, z kdejakých rozbitých hrnků 

jsem si dělali v lese takový domečky, víte, to si holky stavěly zvlášť a kluci zvlášť a museli 

jsme si to dobře schovat, aby na to ten druhej nepřišel (smích). Jinak jsme si hráli, než si 

dnešní děti hrajou. Dyť jsme žili v lese, hodinu a čtvrt od vesnice. 

T: A jak se to dělalo, když byl někdo nemocný, jezdil k vám doktor? 

A: Doktoři nechodili, to se všecko léčilo doma. To nám uvařili lipovej čaj, vypotili a 

bylo to (smích), co myslíte, to není jako dneska. Doktora vozit, doktor se platil! Já, když mi 

trhali zub, tak jsem musela platit 25 korun! A to ještě mě vozil tatínek do města X 

k doktorovi. 

T: A do školy jste teda chodili do města X? 

A: No, chodili, to byla chlapecká a dívčí škola, jsme to měli rozdělený. A když jsme 

jako holky zlobily, tak jsme musely do té chlapecké školy, aby nás ukázaly, že jsme zlobily 

(smích). 

T: A musela jste tam taky někdy jít? (Smích). 

A: No, to se ví a kolikrát! (Smích). Já na tu školu vopravdu ráda vzpomínám. Celkově 

jsme měli hezký dětství, i když byla válka, tak jsme vyrůstali hezky. 

T: Vy jste říkala, jak jste si jako malí hráli... Jak jste se bavili, když už jste byli starší?  

A: No, to byly ty tancovačky, hráli muzikanti, tak jsme šli na Kovářskou nebo do 

Sokolovny. To už jsme bydleli ve městě X, tak jsme chodili různě. To jsme měli tancovačku 

každou sobotu a neděli, ve všech vesnicích byly tancovačky.. Chodili jsme přes pole, celá 

parta a zpátky jsme jezdili posledním vlakem. To nikdo neřešil, kolik Vám je let, jestli 

patnáct nebo míň, víc, po válce tancovali všicky. To tenkrát nebyly občanky, nic... Bylo to 

hezký, všichni jsme tak kamarádili, ale museli jsme chodit po partách, kdepak, abych šla 

v 15 letech sama s klukem domů, to by mi tatínek dal (smích). To víte, museli jsme 

poslouchat, tatínek řekl: „Budeš do půlnoci doma!“, tak jsem musela být doma (smích). 

T: A čím jste se ještě bavili? Chodili jste třeba do lesa? 

A: No, ježiš marja (smích), my jsme si za prázdniny vydělali na nový voblečení do 

školy! My jsme chodili houby, borůvky, maliny, jahody... A tady ve městě X byl pan Klíma 
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a von to vozil do Prahy jako hokynář a von si k nám na tu vesnici pro to jezdil a vozil to do 

tý Prahy a my jsme si za celý prázdniny vydělali hromadu peněz! To byste koukala, co 

všechno v těch lesech rostlo, to není, jako dneska, tam jsou jenom obaly a popadaný stromy, 

to tam rostlo spousta hub a jahod, těch lesních, víte, borůvek a malin! To jsme nosili plný 

košíky. 

T: A když byste měla porovnat ceny, jaké byly dřív oproti těm, jaké jsou dnes? 

A: Jo, tak to já nevím, vím, že mi naši koupili kabát nebo boty, ale co to stálo, to vůbec 

nevím. Vono to bylo na tu dobu taky drahý, že jo, jako dneska. To se tolik nevydělávalo, dyť  

se bralo 1,50 korun na hodinu! Pracovalo se vod 6 do 6 a když byly žně, tak celý dni, to se 

nekoukalo na hodiny. Prostě byli tam zaměstnaný a muselo se to udělat. 

T: Museli jste při žních také pomáhat? 

A: Ne, to jsme nechodili, to jsme měli zakázaný, chodit k těm mlátičkám a tak, byli 

jsme na to moc malí. Ale jako lidí bylo dost, ti lidi nechtěli do toho Německa, tak v tom 

dvoře bylo zaměstnáno hodně mladých lidí, jak to bylo Němců, tak to dovolili. My jsme byli 

právě v tom lese, tam byl klid, tam jste nepotkala houbaře... Dřív se to tak nějak nepěstovalo, 

já se divím, že byla bída a lidi nechodili do lesa na nic. My jsem jako děti chodili sami do 

lesa. To mi babička vždycky řekla: „Skoč do lesa, uděláme si něco z hub.“ No a tak jsem šla 

a měla jsem košík hřibů, to bylo hub, to byste nevěřila! My jsme věděli, kde který houby 

rostou... To takhle přišel hajnej a říkal, že je tam v lese červená paseka, to byly paseky 

vysekaný, no a že ať si vezmu košík a jdu na jahody. Než jsem přišla domů, babička už měla 

pečený lívance a jen jsme rozdělali jahody, to byly plný lesy všeho! Dneska nevidíte nikde 

jahodu, vidíte jenom bordel po lidech.  

T: Zmínila jste se i o vaření, jak se změnila ta kuchyně? Vařilo se jinak? 

A: Heleďte, to byla jedna veliká kuchyň, tam se ve dne vařilo na velikých kamnech a 

ty dělníci, který tam chodili na práci, tak si každej nes kastrůlek,  ráno přišel k nám do tý 

kuchyně a každej si dal kastrůlek na ty kamna, aby to měl v poledne vohřátý, to bylo 

automatický. No a tam se vařilo, všechno se dělalo, kdyžtak se to večer všechno uklidilo. 

Tam byly tři postele, to se rozestlalo a spalo se tam v tý kuchyni, že tam bylo všude teplo. 

Měli jsme u sebe tatínkovu maminku, tak jsme měli tu kuchyň a ještě jednu místnost, tam 

spali rodiče a nejmenší sourozenci a my ostatní jsme spali v tý vyhřátý kuchyni. Co se 

pamatuju, tak jsme vlastně měli dvě pece, jedna na vaření a jedna na pečení, tam jsme pekli 

chleba. Ta byla v takový chodbě a to se pek každej měsíc chleba. A babička zadělala těsto a 
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my jsme ten den nemohli do kuchyně, abysme tam něco nezanesli. Dycky se dělalo dvanáct 

nebo třináct velkejch bochníků. Ten chleba nám takhle vydržel celej měsíc, z toho 

posledního bochníku se udělaly topinky, to byl vždycky takovej štos, všechno jsme snědli, 

no a pak jsme za měsíc dělali další bochníky. 

T: A co jste ještě vařili? 

A: Všecko možný, vono tenkrát nebylo moc maso, teda my jsme měli, protože jsme 

drželi tu drůbež a králíky, tak jsme měli aspoň v neděli maso, jinak bylo všecko bez masa. 

Třeba bramborový knedlíky s cibulkou a se špenátem, ale to nebyl špenát! To nás zavolala 

babička,  dala nám košík, ať se jdeme podívat na kompost, jestli už roste lebeda. Víte, co je 

lebeda? 

T: Přiznám se, že netuším... 

A: (Smích) To je taková tráva a má to takový sametový listy. Ty jsme sbírali, přinesli 

babičce, ta je oprala, spařila a byl špenát, nebo taky z kopřiv, to se takhle dělalo, to nebyl 

špenát jako dneska... Ty ženský tenkrát uměly uvařit skoro ze všeho! Taky jsme vařili 

všecko, co šlo z hub, já je dneska nemůžu ani vidět (smích), já se jich tak přejedla. Když 

byla sezóna, tak jsme je dělali pořád, to byly polívky, flíčky a smaženice, obalovaný a tak. 

Třikrát týdně se peklo, třeba krásky, to byly takový vdolky, no, peklo se to v troubě, nebo se 

pekly škvarkový placky, to se k tomu udělala nějaká bramboračka nebo něco a bylo vaříno. 

T: A co jste měla nejraději? 

A: Já jsem snědla všecko, my jsme nebyli vybíraví. My jsme museli jíst, co se uvařilo, 

tam se nevařilo nic zvlášt. Když mi nechutnalo, tak jsem byla o hladu (smích). 

T: A potom, když jste se po válce přestěhovali do města X, taky jste vařili podobně? 

A: No, vařili jsme stejně, to se muselo, měli jsme ty potravinový lístky, tak jsme jedli, 

jak to šlo. My jsme si zase drželi ty králíky a drůbež. Nás bylo víc doma, tak jsme těch lístků 

měli víc. No a potom, když nebyly ty lístky, tak už se dalo koupit ledacos. Ale furt se žilo 

skromně, to není jako dneska minutky a tak, to my jsme ani nevěděli, co to minutky jsou 

(smích). To se třeba udělaly škubánky v poledne s mákem a večer se opekly a bylo to, že jo. 

T:A když se takhle bavíme o tom jídle, jak jste třeba slavili Vánoce a co jste měli za 

jídlo při Štědrovečerní večeři? 
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A: No, my jsme měli dycky králíka na černo, to bylo jako s povidlovou vomáčkou, 

tam se dávaly hrozinky a suchý švestky, no a pak jsme dělali houbovník... No a měli jsme i 

kapra, protože Lorenzo Melard vlastnil i rybníky, tak jsme fasovali i rybu. Normálně se 

Vánoce slavily, ale nebyly dary! Zaprvý se nedalo nikde nic sehnat a zadruhý na to nebyly 

peníze. To jsme dycky dostaly punčochy a třeba rukavice, to bylo jediný, co se dalo sehnat. 

To není jako dneska, jak mají počítače, telefony, to neexistovalo. My jsme neměli ani rádio, 

nic, protože nebyla elektrika. To měl tatínka bratr, on takhle u nás byl i s babičkou, krystalku 

do uší, takhle z baterek ji měl udělanou, no, to se dělalo, takhle to dělali ti klucí. Na tom se 

potom poslouchala ta Svobodná Evropa na těch krystalkách (smích). Ale jinak nebylo vůbec 

nic. Heleďte, to už večer v 5 hodin byla tma v zimě, to jsme neměli elektriku, to se svítilo 

lampou na petrolej nebo svíčkama, to jsme chodili všichni brzo spát, protože jsme ráno brzo 

vstávali, že jo. No a potom, jak jsme se po válce přestěhovali do města X, tak v tom domečku 

už jsme elektriku měli, dokonce i rádio, to už bylo jiný, no. 

T: A ty Vánoce teda, jaké byly? 

A: Byly jiný, ale držely se podobně jako teď. Byly takový hezčí, no. Dneska jsou 

bohatý, ale ty děti z toho nemají žádnou radost, dneska dostanou takový dary a ani si toho 

neváží (povzdech). Děti mají všecko, oblečení a ničeho si nevážej a taky ten svět tak vypadá, 

je to čím dál horší. To naše Vánoce byly chudší, ale byli jsme všichni pohromadě. Byly moc 

hezký, byla nás plná sednice, ale nikdo se nehádal, byl klid. 

T: A pekli jste nějaké cukroví? 

A: Jojo, to jsme pekli! (úsměv) To jsme nejčastěji pekli takový slepovaný koláčky, 

perníčky a nebo babička dycky dělala takový ty boží milosti. To byly takový placky, to 

nakrájela a peklo se to na sádle a vobalovalo v cukru, to bylo výborný. My jsme je teda pekli 

i jindy než na Vánoce, pekli jsme vopravdu tak třikrát týdně a babička dycky říkala, že 

musíme jíst jako děti buchty s droždím, že je to zdravý (smích).  

T: A co vánoční stromeček, měli jste ho? 

A: Měli, měli! Dycky, každej rok, přinesli jsme si ho sami z lesa. My jsme na něj dávali 

svíčky na těch klipsách, jen se přichytily ke stromku, no a taky jsme kupovali prskavky. 

Jinak jsme tam dávali taky různý ozdoby, to jsem ještě nedávno měla starý korálkový 

ozdoby, co nám maminka kupovala (úsměv). A taky jsme na tom stromku měli čokoládový 

figurky, ale to byly starý, to se rok co rok schovávalo a znovu vytahovalo, takže to bylo kdo 

ví kolik let prošlý (smích), to už se nedalo jíst. Měli jsme to na tom stromku každý rok, úplně 
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stejný. Ještě jsme tam dávali různý papírový ozdoby, takový ty řetězy a to jsme dělali jako 

děti. Hezký to bylo, normální Vánoce, zpívali jsme koledy a bylo to pěkný. 

T: A co třeba další svátky, dodržovali jste tradice? 

A: No, tak třeba k nám chodil Mikuláš, Barbora se dávala do vázy... To se všechno 

slavilo, to jsme věděli a slavili, všechny svátky. Náš tatínek ve vesnici dělal čerta (smích). 

Tam u nás chodili dycky jenom čerti, já se vzpomínám, že tam vlít taky a brácha křičel: 

„Jééžiš, von má tatínka boty!“ (smích).  

T: (Smích)... A dostávali jste na Mikuláše nějaký dárek, za to, že jste byli hodní? 

A: No, do punčochy... Maminka nám tam dycky dávala to, co se dalo sehnat. Čokoláda, 

to bylo málokdy, obyčejně se napekly ty perníky, nějakej vořech a nějaký to jabko, někdy 

jsme tam měli i dřevo nějaký a to, no. Někdy, když byly ty lístky, tak jsme dostali 

přídavkový, tak se i upeklo nějaký to cukroví. Pamatuju se, že maminka, když sehnala kakao, 

tak dycky dělala takovou kakaovou čokoládu, vzala ztuženej tuk, kakao a cukr, to bylo 

dobrý. To se u nás všecko drželo, Vánoce, chodilo se do kostela, ale ne na půlnoční, to 

většinou přes den na Hod Boží, protože to byla dálka. No a třeba když bylo Boží tělo, to byly 

slávy veliký! To jsme šly  za družičky, měly jsme košíčky kytek a věnečky, ty se posvětily, 

to pak byly oltáře po celým městě X, a tak se zastavilo a modlilo se, pak tam měl pan farář 

projev, to bylo moc hezký! A to se večer svítilo, všichni lidi ve městě měli svíčky v oknech, 

to bylo pěkný, no. To byly takový pěkný zvyky, ale potom, co přišli komunisti v 48.roce, 

tak všechno zakázali. 

T: A nebylo to ničím nahrazené? 

A: No, jako byly ty prvomájový průvody, ty byly pěkný, tam byla sranda (smích). To 

už jsme byli velký, jsme tancovali, byla legrace. No, to se předháněla každá vesnice, která 

to bude mít hezčí (smích). Z vedlejší vesnice to měli dycky nejhezčí, kam se na ně hrabalo 

město X!  No a z další vesnice, to sedláci přijeli na koních na prvního máje. To byste koukala, 

jaký byly ty oslavy. Voni Vám dneska řeknou, že to bylo jinak, ale my jsme se na ty průvody 

vopravdu těšili! Co bych se za to styděla, že jsem tam na to chodila. 

T: Říkáte, že se při Božím tělu modlilo, měla jste ve škole náboženství, kde jste se o 

tom učila? 

A: My jsme měli náboženství, ale já tam nechodila, to náboženství bylo do 42.roku, 

pak se to zrušilo. No a doma jsme se taky nemodlili, my jsme k tomu nebyli nijak vedení. 
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T: A když jsme se bavily o Vánocích a dalších svátcích, jak jste ještě slavili 

Velikonoce? 

A: No, to se slavilo tak, jako teď. Akorát to bylo víc křesťanský. Ten, kdo se modlil, 

tak to držel víc. Ale vono potom za komunistů se moc do kostela nechodilo, lidi se báli, 

protože se všechno hlídalo se, kde kdo je. Byla to jiná doba, jenže, když se člověk choval 

podle toho, jak  měl, tak žádný potíže neměl, do ničeho jsme se nemotali. Ten, kdo se do 

něčeho motal, tak byl nějak pokárán, ale to je i dneska, když se do něčeho budete motat, tak 

to prostě bude pak špatně. Každej režim má to svý, vono se změní to vedení, vláda a zase je 

to jiný. Za války to bylo jiný, po ní i teď je to zase jiný, prostě to tak chodí, no, je to svět. Se 

podívejte, co se v tom světě děje. Já říkám, že ani nevěřím, že nějaký Bůh je, jak by se na to 

mohl dívat, nejvíc to vodnesou chudáci lidi a ty nejmenší, děti. Ty panáci se mají dobře za 

každýho režimu, ať je tam kdo chce, co já budu koho chválit. No a když se nebudu do ničeho 

míchat, tak budu spokojeně žít a když budu dělat něco proti tomu režimu, tak mě odsoudí, 

tehdy i dneska.Víte život utek jako voda, já jsem potom v mládí byla nemocná, tak jsem 

půlku života vodstonala a teď, když bych si mohla odpočinout, tak mě zase bolí noha, záda 

a nemůžu pořádně chodit (smích).  

T: Ještě se zeptám, jak jsme se bavily o té škole, máte tam vyloženě něco, co jste směli 

a nesměli? 

A: No, to nevím, co bysme nesměli, to bylo normální ve škole, tak jako dneska. 

T: A co třeba tresty? 

A: No, tresty byly! Dneska se netrestají, ale tehdá jste nesměla zlobit. A když jste 

zlobila, tak jste dostala rákoskou nebo pravítkem přes ruce. Taky když jsem zlobila, tak mě 

pan učitel tahal za vlasy (smích). Já nosila copy a maminka dycky říkala: „ Proč máš tadyhle 

tolik krátkých vlasů?“, no a já jsem se nesměla přiznat, že jsem zlobila (smích). To bylo 

normálně, fyzický tresty, třeba jsme i chodili klečet na hanbu do kouta. A víte, že já bych ty 

děti klidně potrestala ještě i dneska? Dneska nesmíte na dítě ani šáhnout, říkala neteř, co je 

učitelka, že si na to musí dávat sakra pozor i na pohlazení! Z toho dneska děti nedostanou za 

vyučenou, to můj tatínek sundal pásek a nařezal mi, že jsem se nemohla tejden postavit, no 

(smích). To byly tělesný tresty, děti se musely něčeho bát a mít respekt, dneska se děti nebojí 

ničeho a respekt k dospělým žádný nemají! Dneska mluví s rodičema jak s kamarádem. Já 

když to slyším, tak to je šílený. Já když jsem byla dospělá, to už jsem byla vdaná, tak jsem 

si nedovolila rodičům odmluvit! (Rozčílení v hlase).  
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T: A chodili jste třeba do kina nebo do divadla? 

A: No jistě, my jsme chodili do kina pořád, to nebyla televize. To byly hlavně český 

filmy, to jsou takový ty dneska pamětnický... Taky byly český pohádky, moc pěkný to bylo, 

to jsem chodila s neteřema a synovcema potom každou sobotu a neděli na loutkové divadlo. 

Ta zábava byla jiná, ale furt byla, my jsme měli ty taneční, mikulášský a všecko možný. To 

jsme tam chodili i s děckama z vesnice, to jsme byli kamarádi dlouho, dneska už jsem jenom 

já a ségra z tý vesnice, kdo žijem, jinak všichni vymřeli (povzdech). Vono, po válce se hodně  

rozprchli do světa, tak někteří možná ještě žijí, ale z těch, co zůstali, jsme naživu jen my dvě, 

co tu vesnici pamatujeme jako děti. Víte, tenkrát ten život neutíkal tak, jako dneska, bylo to 

jiný, hezký. To byla doba, než byl konec tejdne, to jsme chodili do školy celej tejden, akorát 

jsme měli ve středu a v sobotu dopoledne školu a vodpoledne volno, jinak jsme chodili deno 

denně. To nebylo jako dneska, že mají děti od pátku volno, to neexistovalo. 

T: A když mluvíte o té škole, měli jste i prázdniny, jak jste je trávili? 

A: No, jasně, měli, to byly dva měsíce prázdnin. My jsme teda nikam na dovolenou 

nejezdili, to jezdili jenom velcí páni na venkov, my jsme ale byli venku celej rok (smích). 

My jsme si o prázdninách vydělávali sběrem hub a malin a všeho na oblečení do školy, no a 

museli jsme obstarávat domácnost, rodiče byli na polích. No a potom se sbíraly brambory a 

řepa, tak jsme měli vždycky co dělat (smích).  

T: A vzpomínáte na to ráda?  

A: Určitě (úsměv), nám to nepřipadalo jako práce, pro nás to byla zábava. My jsme 

měli vopravdu pěkný děctví. I když byla ta válka, tak člověk  vzpomíná jinak na todlecto. 

To víte, jinak se žilo, mně se ten svět teďkonc nelíbí. Tady byla jednou ta poslankyně, vona 

dělala tu ministryni školství, tady nám něco kecala, dolů bábám přišla něco povídat. A já 

jsem jí řekla: „Paní ministryně, já už jsem tak stará bába, já už jsem toho tolik zažila, já 

pamatuju všechny prezidenty! Vod Masaryka po Zemana, ale taková hrozná doba, vošklivá, 

jako je teďko, to jsem ještě nezažila!“ a vona na to: „No to snad né.“ A já na to: „No, to teda 

jo!“ Jsem jí to řekla takhle do vočí, vopravdu. Tak ona rači dala hlavu pryč. Jsem jí řekla, že 

tahle doba, to je samá zášť, samá hádka, samý vraždy, krádeže, žádná radost ze života není, 

to jsem jí řekla a vona už ani nemukla!  

Rozhovor č.2. uskutečněný 23.1.2019 
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T: Paní Aleno, v předchozím rozhovoru  jsme se bavily o tom, že po válce jste se 

vyučila švadlenou a chvíli jste pracovala v Praze a jak to bylo dál? (úsměv). 

A: No, jak říkáte, já jsem vlastně v 45 vyšla měšťanku, to mně bylo 15 let, a potom 

jsem měla ty tři roky, kde jsem se učila na tu švadlenu. Pak jsem chvíli pracovala ve městě 

X, a pak jsem dojížděla právě do té Prahy, tam jsem šila pánské košile a prádlo. Pak jsem se 

v 51. roce vdala a to jsem ještě dělala v tý Praze, ale já jsem pak už nechtěla dojíždět, tak 

jsem se vrátila do města X a šla jsem šít rukavice. Musela jsem se naučit výšivky na 

rukavicích a tak, no a to už jsem pak zůstala tady.  

T: A když jste potom v těch 18.letech měla mít první práci, jak jste si ji hledala, bylo 

těžké si najít práci? 

A: Ne, nebylo to těžký,  práce bylo dost, takže se mi hledala dobře. Já jsem kamarádce 

šila voblečení a vona věděla, že jsem dobrá, tak mě přetáhla do tý firmy, kde pracovala 

(smích). To bylo jiný než jako za války, to bylo práce všude hodně, já se nepamatuju, že by 

byl někdo nezaměstnanej... To byly plný továrny lidí, furt se dělalo až do tý revoluce v 89. 

To potom začali propouštět, továrny zůstaly prázdný, lidi bez práce, tak se to všecko 

rozuteklo do Prahy a tak, no (povzdech). To třeba tady v těch rukavičkách, tak tam bylo 

zaměstnaných 3000 lidí a všecky propustili! (vztek) Nikdo se nezeptal, přišli jste o práci, 

tady vám dáme místo nebo nějakej příspěvěk, to si všecko lidi museli řešit sami, hledat práci 

a tak a nic nemohli najít! Dneska jsou z těch továren prázdný ruiny a co tam bylo lidí, to 

byste koukala, všecko se zničilo. To voni přestali obchodovat s Rusama, vod nich nikdo nic 

nechtěl, pak tam přišli Američani a Němcí a zase spolupracují a my jsme utřeli nos. Co se 

od nás vyvezlo rukavic do Ruska! Dyť nám spláceli donedávna naftou, jsme ji měli zadarmo! 

T: A vy jste v těch rukavičkách dělala až do důchodu? 

A: No, až do důchodu, jsem byla ve stejný továrně. Ty naše bývalý budovy, to je 

všecko prázdný, tu jednu prodali těm Angličanům, jinak jsou to všechno zchátralý ruiny, až 

by nad tím člověk brečel (povzdech). Kdyby s tím ti, co nahoře kecají,  něco udělali, ale voni 

ne, ti budou jenom kafrat! (vztek).  

T: A Vás se ten vyhazov týkal taky? Musela jste si najít potom ještě nějakou práci? 

A: To já už byla naštěstí v důchodu, když to všecko začalo... Vemte si, my jsme byli 

takovej bohatej stát soběstačnej, dneska všecko dovážíme. Toho dobytka, zeleniny, řepy a 

všeho. Si vemte, když jedete na Plzeň, tak taková krásná pole tam byla a teď? Všecko 
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prodaný, ta nejlepší pole prodaný!  Teď to je všechno zabetonovaný, samý továrny tam a 

voni se pak diví, že jsou povodně, dyť ta voda se nemá do čeho vsakovat! Dneska se všecko 

dováží, takový hnusný ovoce a všecko. 

T: Ještě bych se zeptala, Vy jste říkala, že jste se v tom 51. roce vdávala, mohla byste 

mi o tom něco říct? 

A: Určitě, ráda (úsměv). Já jsem se teda vdávala, no. My jsme se s manželem potkali 

na mikulášský (smích). To vlastně dělal Sokol, někdy město a nebo taky sportovcí to 

pořádali.  

T: A Vy jste taky chodila do Sokola? 

A: Nó, já jsem chodila (úsměv). Já jsem byla velká sokolka! (smích) Jsem cvičila i na 

sletu, dokonce na Spartakiádě. To byla sranda, legrace, no. Bylo to takový pěkný. Ještě 

dneska některý holky chodí si zacvičit, já už tam teda nechodím, ale chodila jsem ještě 

dlouho i po válce, po tý revoluci, právě. 

T: Tak to je super (úsměv). A když se vrátíme k tomu Vašemu manželovi, když jste se 

potkali na té mikulášské, byla to láska na první pohled? 

A: Né, to ne (smích). Já jsem totiž chodila s chlapcem, já jsem si ho namluvila na 

tancovačce, jak jsme chodily s holkama po těch vesnicích. No a chodili jsme spolu dlouho 

s tím Petrem,  von to byl chlapec ze statku, ale měl ještě bratra, kterej byl na tom statku a 

Petr se učil v Praze. Jenže ten jeho brácha nějak vonemocněl, tak se musel vrátit zpátky na 

ten statek. No a potom jsem se dozvěděla, že jejich sousedka, vona kamarádila s maminkou, 

řekla našim, aby mi nedovolili s ním být, poňáč by mě na tom statku udřeli, že je to sedlák 

a že bych to měla těžký, no. A naši poslechli a zakázali mi s ním chodit, že prostě nesmím. 

No, tak jsme se rozešli a já jsem šla na tu mikulášskou, a tam jsem potkala toho svýho 

manžela, tak jsme tam spolu tancovali. A to jsem vlastně ještě dělala v tý Praze a von furt 

hudral, že dojíždím do Prahy, no a tak jsem přešla zase zpátky sem, začali jsme spolu chodit 

a pak jsme se domluvili, že se vezmem. To by milo 18 let no a ve 20 jsem se vdávala (smích). 

Naši nechtěli, abysme se vzali, manžel byl totiž vo 10 let starší a já jsem jim dycky říkala: 

„Nechtěli jste mladýho, tak si vezmu starýho!“ Tak jsem se postavila justy a vzali jsme se 

(smích). Ale bylo to hezký, když jsme spolu chodili, tak jsme chodili do kina a každou sobotu 

jsme chodili tancovat, taky jsme jezdili na fotbaly. Manžel měl motorku a kde hrálo město 

X fotbal, tak tam jsme jeli na motorce (smích).  Jenomže potom jsem vonemocněla a byla 

jsem dlouho nemocná, pak ten život nestál za nic (smutný smích). 
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T: A jak jste spolu byli dlouho? 

A: No, dlouho, celý život. Manžel zemřel brzy, von měl rakovinu, mně bylo 60 a jemu 

70 let, když zemřel. No, když umřel, tak jsme spolu byli 40 let, takže já už jsem 28 let 

vdovou. To víte, měli jsme se hezky, ale všude je chleba vo dvou kůrkách (smích). Někdy 

se v tom manželství něco nepovede nebo tak, ale dycky se to dalo opravit. 

T: A Vy, ještě když jste pracovala v té Praze, tak jste bydlela s rodiči a sourozenci 

v domečku? 

A: Jó, no. To jsem tam byla, a potom, když jsem se vdala, tak jsem šla bydlet 

k manželovi. Von bydlel s maminkou v domku, vona byla vdova, víte, tak jsme tam žili 

společně s tchýní.  

T: A jak jste s tchýní vycházela? 

A: Dobře, já měla nejhodnější tchýni pod sluncem,vopravdu, vona mě měla tak ráda a 

já ji. Ale vona potom chytila toho Alzheimra, víte, jak ztratí tu paměť, tak jsem s ní měla 

hrozný peklo, ale jinak byla strašně hodná. Já jsem tam hned zapadla, jsem ji vyprala, uvařila, 

všecko jsem jí hned pomohla. Vony ty ženský dřív, ty starý, strašně zkusily od těch chlapů. 

Víte, vony nedělaly, měly tu domácnost a děti a vona říkala: „My jsme měli dvě kozy, 

králíky, prase a drůbež byla a měla jsem 4 děti a když jsem dycky říkala, táto, ty tak hodně 

vyděláváš...“ Von totiž vozil a stříhal rukavice do Prahy. „... a dáváš mi tak málo peněz.“ A 

von dycky říkal: „Děláš hovno, tak dělej taky.“ A vona říkala: „ Jak bych asi mohla dělat, 

když mám děti a těch zvířat a o všechno se musím postarat!“ Voni měli ještě takový pole, o 

které se musela sama starat. Ženský byly udřený, heleďte, ve 4 ráno už šla s nůší nasekat 

trávu pro kozy, to vysekávali v lese ty paseky, aby mohli uživit ta zvířata. A mně ji bylo 

dycky líto, povídala: „A dědek byl na mě zlej.“Von to nebyl dědek, umřel v 50 letech po 

operaci slepýho střeva. No a vona potom  zůstala s těma dětma, to už byli starší kluci. Já na 

ni ráda vzpomínám, až k tomu konci, kdy dostala toho Alzheimra, to nevěděla čí je a kde je 

,to bylo pak těžký, no. Ale měla jsem ji ráda a vona mě.  

T: A jak jste to v tom domečku měli uspořádané? 

A: My jsme měli kuchyň a pokoj a babička měla takovej pokojíček vedle. Tak jsem ji 

vařila a dávala věci, prosím Vás, dyť vona měla 300 korun důchod! Tenkrát to vopravdu 

moc nebylo a vona to projedla v cukru, hrozně ráda jedla cukr (smích). Měla dycky plný 

kapsy cukru, vono to ti skleroťáci jedí, protože to tělo jim to říká, mají na to chuť.  
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T: A když jste se přestěhovali, musela jste se starat taky o nějaká zvířata? 

A: Ne, to voni už neměli, to prodali, my jsme neměli ani králíka, ani psa, já ho nikdy 

nechtěla, nikdy. 

T: A jak jste to zvládala? Starost o domácnost, práci a tak..? 

A: Heleďte, to se zvládalo jednou rukou (smích). To nebyly pračky, nebylo nic, všecko 

se dělalo v ruce, ještě jsem si domů nosila každej den z práce plnou tašku rukavic na obšívku. 

Dneska ženský pleny nemusej prát, dětem vařit polívky, ale mají telefony celej den u ucha!  

T: To máte pravdu... A pomáhal Vám manžel v té domácnosti? 

A: Moc ne, vono dřív mužský takhle nebyli. Von uměl zase všecko upravit, víte. Von 

měl pak tu motorku, tak jsme jezdili, a pak jsme si ušetřili na to autíčko, víte, my jsme děti 

neměli, tak jsme takhle jezdili o volných chvílích po výletech na hrady, zámky a tak. Ale ten 

můj nejmladší bratr, tak ten u nás vyrost. To už jsem byla dospělá, 22 let mi bylo, když už 

jsem věděla, že nebudu moct mít děti, protože po vočkování jsem tenkrát těžce onemocněla. 

A ona maminka před přechodem otěhotněla, bylo jí 45 let, když se narodil. A vona dycky 

do smrti mi to vyčítala, že jsem jí to přivolala, že jsem to miminko tak moc chtěla, že jsem 

říkala, ať ho má aspoň ona, když já nemůžu. A vona mi to furt vyčítala, ještě na smrtelný 

posteli (smích). Pepík je vode mě teda těch 22 let, to bylo moje vymodlený dítě. 

T: Takže jste se o něj potom starala? 

A: Nó, vyrůstal u nás. Maminka mi ho půjčovala, voni všichni ve městě mysleli, že je 

to moje a já to nikomu nevymlouvala (smích). Voni se na maminku koukali, že měla dítě 

v 45 letech, ale dyť dneska to já znám ženský, který mají v tomhle věku první dítě! No a 

třeba mojí neteře syn, tomu je 36 a má taky teprve první dítě,  malou Amálku, má 8 měsíců! 

(Úsměv), tamhle ji mám na fotce,  běžte se podívat, tu mi přinesli na Vánoce. A tam vedle, 

to je další prasynovec Tomášek, tomu je 12 a má už teď metr devadesát (smích), nikdo neví, 

po kom je tak vysokej. Když se narodil, tak měl 5 kilo a 55 cm! Toho byl plnej kočár! Ten 

když sem teď přijde, tak se musí zohnout, aby prošel dveřmi a vždycky po mně chce krupici, 

von jí sní celej litr (smích)! A teď závodí jako kajakář, už má asi 40 medajlí, ale jak furt 

roste, tak už se do něj asi brzo nevejde (smích), tak možná skončí, ale prej by ho bavil i ten, 

basket! 

T: (Smích)... a oni za vámi takhle chodí vnuci a vnučky vašich sourozenců pravidelně? 
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A: Nó, choděj, často! (Úsměv). I když nemají čas, tak přijdou, je to hezký, to víte, 

člověka to potěší, není sám. Voni mi takhle hodně vozí ukazovat tu Amálku, roste jako 

z vody, už se staví na nožky, to se chytne táty za kalhoty a už stojí (smích). To my se takhle 

scházíme celá rodina, držíme při sobě, voláme si a tak. Mám s něma hezkej vztah, někdy mě 

taky rozčílej, ale to víte, tak to chodí. Voni na sebe dost žárlej, brácha na všechny... To víte, 

když jsem ho vychovala, von takhle žárlí vod malinka, tak si na mě udělal takovej nárok, 

přisvojil si mě (smích). To jeho syn, Michal, ten je šikovnej, sice je sám, nemůže si najít 

holku, ale je hodnej, do hospody nechodí, nekouří, ale je pořád sám. Von rád chodí do lesa, 

tam dává takový ty pasti a pak mu to fotí ty zvířata, to byste koukala, jak krásný fotky mu to 

dělá! (Úsměv). No, pak máme ještě Martinku, té je 26 let a teď si koupila s přítelem statek, 

dole u Písku a koupila si koně. Vona vod malička chtěla koně, tak si konečně splnila sen 

(úsměv). No a naše Natálka, ta je druhá nejmladší, té je 18 a má před maturitou, tak jí taky 

držím pěsti, vona se teď rozešla s přítelem na Vánoce a je z toho špatná, moc nejí, nemluví, 

tak doufáme, že se z toho vzpamatuje a tu maturitu zvládne.  

T: Určitě to zvládne (úsměv). Bavily jsme se ještě o tom Vašem bratrovi, že jste ho 

vychovávala, on u vás i spal? 

A: Ne, to ne, von nechtěl (smích). Jenom, když jsme jezdili v létě na chalupu, tak to 

jezdil s náma.  

T: A kde jste měli chalupu? 

A: My jsme ji měli u řeky v Záboří. My už ji měli dřív. To tenkrát manžel chodil chytat 

ryby, a když se začala stavět ta přehrada na Slapech, tak strejda jeho tam měl pole a říkal: 

„Hele, Ty sem chodíš chytat ty ryby, nechceš tu parcelu?“ No a tak jsme si ji koupili a 

postavili jsme si tam takovou chatičku, dneska už je to zvelebený, jsem to dala tomu 

bráchovi. Von tam s náma jezdil na celý léto, vlastně všechny děti k nám pak jezdily na 

prázdniny! (Smích). 

T: A to jste musela dojíždět do práce, když jste tam byla celé léto? 

A: No, taky jsem musela dojíždět, to víte. Ale já jsem byla dlouho nemocná, tak jsem 

jako potom nedělala nějakej čas, jsem měla invalidní důchod, 400 korun mi dávali (smích), 

že jsem měla málo vodpracovanýho. Potom jsem začala dělat, až když jsem byla tak jako 

polozdravá. No a potom, když jsem byla už v důchodu, tak jsem je tam měla v tý chatě pořád. 

Tam si hrály s děckama vod sousedů, tam byly takový chaty rybářský, tak tam občas 

přespávaly a hrály si v rybníce a chytaly ryby. Já ty ryby moc nežeru, jenom kapra na Vánoce 
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(smích). To manžel jednou chytil dokonce i sumce, tak jsme ho dali vyudit, tak ten byl 

dobrej, to mi chutnalo, jinak to moc nemusím. Na tý chalupě to bylo hezký, ale byla to děsná 

dřina tam. Manžel dycky říkal: „Já vím, až já jednou umřu, tak první, co uděláš, že se zbavíš 

chaty!“ A taky že jo (smích), jsem ji dala bráchovi. Já tam nechtěla dělat, já jsem se tam moc 

nadřela, to byla velká parcela 1400m2  a kus lesa k tomu. Tam bylo moc práce, všechno sekat 

a opatrovat.  

T: A jestli se můžu zeptat, čím se živil Váš manžel? 

A: Manžel byl elektrikář, dělali rozvaděče, tady na to byla továrna, tak tam dělal. 

T: A potom jste teda celý život žili v tom Vašem domečku? 

A: Nó, jsme tam byli celou dobu. Babička pak umřela, no a my jsme zvedli ten domek, 

jako nahoru. My jsme měli společnej barák jako se sousedama, voni to chtěli zvedat a voni 

by jim to bývali samotnejm nepovolili, tak jsme to zvedli taky. Tak jsme tam udělali takový 

dva pokojíčky pro návštěvu a tak, no a ten domeček jsem pak dala neteři a bratrovi tu chatu. 

No, já jsem tam pak žila sama, jenže neteř byla sama s dvouma dětma a hulváti jim zvedli 

nehorázně nájem, sama by to nezvládla, tak jsem jí nabídla, jestli tam chce bydlet se mnou. 

No, to víte, taky to nebylo vždycky růžový. Ondra, ten se přestěhoval za přítelkyní do Knína 

a zůstaly jsme tam tři ženský.  My jsme se tou neteřinou dcerou moc nesnesly, byla taková 

mladá, neposlušná, no, takovej ten buberťák, jak se řekne (smích). No a já jsem řekla, že tam 

s něma nebudu. Vony měly svůj vlastní pokoj a o kuchyň jsme se dělily a já jsem byla dole 

v tom velký pokoji. To víte, máte koupelnu pro tři lidi, furt to bylo vobsazený, tak jsem 

chtěla jít do pečováku. Já tu měla 10 let podanou žádost, ale jiní lidi byli přednější, no 

(smích). Ale nakonec jsem se dočkala a teď jsem tady 7let (úsměv).  

T: Máte to tady moc hezky vybavené a vyzdobené (úsměv), to je Váš nábytek nebo 

byl tady už když jste se nastěhovala? 

A: To jsem si přivezla všecko s sebou, to byl holobyt! Já jsem si nechala předělat i tu 

kuchyňku tady, jak mám tu mikrovlnku, tak tam byla jenom taková díra, tak jsme to celý 

předělali, tu jednu skříňku jsme přendali dolů a todle (poličku, pozn.T.) jsem si nechala 

udělat, abych tam mohla mít tu mikrovlnku a tady (nad sporákem, pozn.T.),  abych to měla 

prázdný.  

T: (Smích), jasně. A využíváte nějakých služeb pečovatelského domu? 
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A: Já si akorát nechávám prát cejchy. Jinak jako jsem to zvládala. Akorát teď, jak mi 

ta noha zlobí, já na ni nemůžu chodit, ji vůbec necítím, občas mi vypadává, tak se o mě stará 

bratr s manželkou. Voni mi vařejí a choděj mi nakupovat a Ivana mi občas vezme to menší 

prádlo vyprat. Ale já, když  je mi lepší, tak si zvládnu uklidit, vyprat, já si i vyluxuju, jsem 

si koupila takovej ten vysokej lux, abych se nemusela zohejbat. Ruce mám dobrý, ale ty 

nohy a záda, no, nemůžu chodit. 

T: A třeba na masáž dolů nechodíte? 

A: Chodím, to já chodím i na pedikúru a tak. 

T: A jste tady spokojená? 

A: Já jsem tady spokojená, mně se tu líbí, dyť člověk nic nepotřebuje, akorát se umýt, 

najíst a vyspat (smích). To víte, nějaký věci bych si udělala jinak, třeba vobědy, já bych to i 

brala, ale to jsou takový blafy, že to nechci. Voni to vozí z tadydlectý hospody a vaří fakt 

blbě. To sousedka mi říká: „Pojď, pojď se podívat, co mi přivezli za jídlo.“ No a já jsem se 

podívala a zved se mi žaludek. To byla polívka a vomáčka, voboje stejný. Nevíte, jestli je to 

polívka nebo vomáčka. Kousek tuku v tom není, víte, to jsou fakt šlichty. Tuhle měla polívku 

a v tom měla nastrouhanou vařenou bramboru i ze šlupkou, prej. Věčně nějaký mletý maso, 

to je tvrdý, jak voni to dělají z těch zbytků, jak je umelou a já to nechci, dyť je to drahý a 

hnusný. Ta sousedka to všechno vyhazuje! No a jak  Ivanka vaří, tak vaří pro nás všechny a 

von bratr má cukrovku, Ivanka vaří dietně, ale dobře. To víte, jestli ještě budu někdy moct 

vařit, tak budu, dyť mě to bavilo!  

T: Můžu se Vás ještě zeptat, jestli byste si vzpomněla, jak jste vnímala politické 

represe v 50.letech? 

A: Víte, my jsme dřív vo tom ani nevěděli. To jste se vůbec nedozvěděla nikde, to se 

všecko chválilo, že jo, všecko bylo dobrý. Říkám, když se někdo do něčeho vrtal, tak ho 

zavřeli, to ale udělají i dneska, budete se do něčeho cpát a taky Vás zavřou. Voni všicky 

utekli a teď se zase všicky vrátili, viďte. Tak ať tam jsou, když jim bylo tak dobře, no. Proč 

já bych do toho rejpala, nebo to. Myslíte, že jim bylo špatně, prezidentovi Havlovi? Ty 

dostávali velký peníze vodtamtud z ciziny. Ti byli dobře živi, i když nedělali a byli zavření. 

Támhle měl barák a všecko a tam se scházeli a hráli tam divadla. Je to tak? Když by jim bylo 

tak zle, tak to dělat nebudou. 
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T: A jak jste vnímala politickou propagandu v těch letech? Musela jste chodit třeba na 

brigády? 

A: Vůbec ne, my jsme chodili akorát jednou za rok na takový ty školení a dobrovolně 

do průvodů, jinak jako jsme nemuseli nic dělat. Nebo se na to aspoň nemapatuju (smích). 

Tu propagandu jsme vopravdu nijak nevnímali. Takovýdle vobyčejný člověk s tím vůbec 

nepřišel do styku, víte. Já si nemapatuju nikoho, kdo by byl vod nás zavřenej.  

T: Od rodičů a ze školy vím, že komunisti chodili a zvali lidi do strany, naši taky byli 

oslovení... Dostala jste taky  pozvánku do strany? 

A: No, voni chodili, ale já jsem se nedala (smích). Vono rodiče byli oba straničtí, oba 

byli ve straně. Já jsem jim prostě řekla, že tam nepudu a tím to haslo. Nikdo mě pak už 

neoslovil, do ničeho mě nenutili.  

T: A jak si vzpomínáte na srpen v 68. roce? 

A: No, to se pamatuju. To teda i mě zaskočilo, to jsem z toho byla vyděšená, ukrutně, 

vod tý doby jsem neměla Rusáky ráda taky, že nás takhle přepadli. Víte, musíte myslet, že 

celá republika byla komunistická. Lidi chodili do těch průvodů dobrovolně, tam žádnej 

nemusel jít, když nechtěl. To není jak teď kecaj, že všichni museli, nemuseli, jen když chtěli! 

Každej šel k volbám, to neexistovalo, že by se nešlo k volbám. To nebylo povinný, ale 

všichni chodili, to se lidi báli, aby je někdo nenahlásil, že nešli (smích).  

T: A chodíte volit i dnes? 

A: Chodím, pravidelně, volit se má! To je přece povinnost každýho občana. Vod války, 

kdy se volí, tak furt volím. Celej život volím jenom levici, pravici nevěřím, to jsou všechno 

páni, ti se budou mít vždycky nejlíp, jsou lepší společnost, no (smích).  

T: A kam chodíte volit? 

A: My máme volební místnost tady v pečováku, tak to mám kousek (úsměv). Vono 

my tady máme i klubovnu a tak. Tam se schází i důchodci z města, nejenom z pečováku. 

Mají tady každou neděli zpívánky, to jim sem chodí ženský zpívat a ve středu mají schůzi. 

T: A chodíte tam taky? 

A: Nechodím, vony to jsou drbny (smích). 

T: A teda, když se ještě vrátíme k tomu 68.roku, říkala  jste, že jste byla vyděšená, jak 

to tam probíhalo? 
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A: No, to já jsem byla ukrutně vyděšená. Prostě ráno jsme se vzbudili a Rusové byli 

na náměstí. Každej byl schovanej, všicky se schovali, žádnej nesměl podat lžíci vody, nic. 

Ti mladý kluci byli taky vytřeštěný, přijeli do země, kde byl klid, čekali, kdo ví, co se bude 

dít. Vono Rusáci jsou takoví, že když jim řeknou je to červený, tak je to červený. To ještě 

bylo dobře, že to dopadlo takhle, že to nebylo nějaký krveprolití.  

T: Když jsme si takhle popovídaly o Vašem životě, která ta etapa pro Vás byla 

nejhezčí, na kterou nejraději vzpomínáte? 

A: Dětství, to jsem měla vopravdu hezký, jinak nevím. Bývalo by bylo hezký,  

kdybych měla ty děti, já jsem se jako mladá těšila, že budu mít rodinu, děti, jenže přišla ta 

nemoc a už to nešlo. To byly těžký boje s tou mou nemocí. Já dostala očkování na TBC a 

dostala jsem tuberkulózu po očkování (povzdech). 

T: To mě moc mrzí... Jak je to vůbec možný, po očkování? 

A: No, to byla taková akce, 31. a 32. ročník vočkoval nějakej dánskej červenej kříž 

tenkrát a já jsem dělala v tý Praze a maminka říkala: „Máš tady pozvánku na očkování, 

všicky už tam byli, tak si máš taky dojít do sanatoria.“ No, že jsem tam vůl chodila... Tak 

jsem tam šla, voni mě naočkovali. Já jsem potom nedostala menstruaci, jsem si myslela, že 

jsem těhotná, ale nebyla jsem, jsem se vlastně i vdala a tak. No, a potom už to trvalo přes 

půl roku a že nejsem a nejsem těhotná, tak jsem po roce šla do Podolí do Prahy, a tam mi 

udělali nějaký vyšetření a zjistili, že mám tuberkulózní bacil na vaječníkách. Tak jsem se 

s tím trápila, až do 72.roku, ještě v 72.roce jsem byla ještě furt pozitivní. Ale musela jsem 

být 10 let čistá, aby mi ten vnitřek vzali, jinak by to nemohli udělat. Takže až po tom 80.roce 

jsem šla na operaci, to mně bylo 50 let. Ale všecko bylo čistý, v pořádku, musím zaklepat. 

Já to ani doktorům nehlásím, já jsem kontrolovaná, už je to dlouho a všechno je v pořádku. 

Vono, když teď někde řeknete, že něco máte, tak potom ve vás rejpají nebo se z vás učejí. 

Tak já to nikomu neříkám, voni to mají v papírech a na kontroly chodím, ale nikomu to hned 

nehlásím. Takže jsem ráda, že jsem se z toho nakonec takhle dostala. To si vzpomínám, že 

nás tam takhle leželo tolik, na Pleši, tam bylo oddělení, tam nás bylo snad padesát, to bylo 

tolika lidí z těch mých ročníků (povzdech). To jsem tam měla kamarádku Martu, to ještě teď 

kamarádíme, poznaly jsme se v tom 53.roce, vona taky nemohla mít děti. Do dneška si 

vzpomínám, jak se mi doktor v tom Podolí podíval do očí a řekl mně: „Holka, jestli to máš 

po očkování, tak se toho nikdy nezbavíš!“ (Povzdech).  A to léčení, heleďte, to trvalo leta! 

Co já dostala všeho, různých léků. To pak přišly nový léky a metody, to dneska už je, ale 
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dřív nic nebylo, žádný léky po válce, nic. Já když scháněla Streptomicín, tak to bylo úplně 

hrozný ho sehnat. To byl jedinej lék, kterej na to byl, to bylo něco jako byl Penicilin, tak byl 

Streptomicín. To víte, musela jsem toho spoustu absolvovat. Vemte si, že jenom na té Pleši 

jsem strávila půlku života, byla jsem tam furt. Kdykoliv jsem byla pozitivní, tak jsem musela 

pokračovat dál. Ležela jsem v nemocnici v Tatrách a voni mě museli vézt letadlem do Prahy, 

protože jsem dostala velký záchvaty a horečky. V těch Tatrách by mě bývali nechali umřít, 

žádnej se vo to nezajímal. Nebýt tý doktorky, co ležela vedle mě, tak jsem umřela.  

T: A Váš manžel za Vámi chodil do nemocnice, podporoval Vás? 

A: Á, moc ne, tenkrát mužský to brali jinak všecko, no. Rozvést se nechtěl, no a jak 

tam žil, tak moje maminka mu vařila a prala mu, dokud to šlo. Maminka potom zemřela, 

když jí bylo 72 let no a tatínek, ten žil dýl, ten tu byl do 89 let, ještě jsem ho nedohonila 

(smích) a jeho maminka umřela až v 92 letech. To byla taky hodná babička, taková silnější, 

jako já, ale moc hodná byla... Takže abych Vám pravdu řekla, já jsem ten život prožila po 

těch sanatorkách. To si pamatuju, že v těch Tatrách, v tom sanatoriu, tak tam nebyly 

normální pokoje, tam byly verandy, tam jsme byli přes léto pořád venku, na nás svítilo, no 

a právě tím sluníčkem, jak nás tam opejkali, se mi to rozbouřilo znova, no. V těch Tatrách 

jsem byla několikrát, taky po lázních a v tý Pleši asi nejvíc, to bylo tady u města X, plicní 

sanatorium, potom přizpůsobený pro nemocné s tuberou. To tehdy měly ženský v ledvinách, 

ve vočích, v kostích, všude... 

T: A to onemocněly jen ženy nebo i muži? 

A: I muži, taky tam s náma byli ledvináři, ti co to měli v kostech i vočích. To bylo plný 

to sanatorium. 

T: Takže, když jste byla takhle hodně v sanatoriích, to jste nejspíš nemohla ani na 

dovolenou... 

A: No, to ne, vono ani dovolený jen tak nebyly. To třeba byla nějaká rekreace, ale já 

jsem spíš jezdila do těch lázních. 

T: A v jakých lázních jste například byla? 

A: Všude! (Smích). Já jsem byla všude, třeba ve Frantovejch, Mariánskejch a jak jsem 

pak byla vyléčená, tak jsem jezdila každej rok. Byla jsem třeba i v Teplicích asi 4x a nejvíc 

se mi líbilo v Bechyni, tam jsem byla 10x (smích), dycky na tři tejdny. Naposledy jsem byla 

v 80 letech, to už potom je moc na to tělo, ty léčby, a když se nemůžete sama postavit z tý 
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vany a musíte poprosit o pomoc a voni vám řeknou, že na vás nechtějí šahat, to už potom 

raději nikam nejedete (povzdech), no, tak jsem přestala jezdit. 

T: To mě mrzí, že jste měla takovouhle zkušenost... 

A: To víte, člověk by si řekl, že ti lidi třeba i pomůžou. Dyť já jsem se starala takhle 

vo všechny, vo rodiče, manžela, vo tchýni! Mně tchýně umřela doma, my měli kuchyň a tam 

jsem měla kredenc a tam ležela pak v rakvi, my jsme měli pohřeb doma. Tam ležela tři dni, 

než ji pochovali, no, měli jsme ji v bytě a vedle jsme spali. To se nevodváželi mrtvoly jako 

dneska, to když někdo umřel doma, tak zůstal doma a za tři dni ho pohřbili a bylo to. To 

dneska žádnej nezůstane doma, vono když von ani neumře doma, každej v nemocnici.  

T: Takže se shodneme, že pro Vás tou nejhezčí etapou bylo Vaše dětství? 

A: Jo, to jo, asi to dětství (úsměv), teďkonc to je takový, že člověk už má všeho dost, 

nemá jako bídu a to, ale je ta doba pro ty starý lidi taková unavená, není hezká. Člověk nic 

hezkýho neslyší, jenom samý špatný věci, ty války a tak. Takže si vopravdu myslím, že to 

dětství bylo nejhezčí a takový nejjednodušší. Víte, to, co jsme potřebovali, jsme měli, najedli 

jsme se a měli jsme jeden druhého. To se tenkrát nějak nebralo, jestli mají majetek nebo 

nemají.  

T: A kdybyste si měla vybrat, do které životní etapy byste se vrátila? 

A: No, asi do doby, jak mi bylo padesát a voni mi vzali tu dělohu, že už jsem měla vod 

tý nemoci klid. Když byla ta nemoc pryč, tak to byl pro mě pěknej život. To už jsem 

nemusela být v těch sanatorkách, to jsem chodila jenom na ty kontroly a všechno bylo 

v pořádku.  No, zase přišly jiný nemoce, ale furt jsem byla klidnější, no. To si myslím, že 

to byly ty 80.léta, že byly tak nejlepší, no (úsměv).  

T: A kdybyste měla srovnat, co bylo dříve hezčí a lepší a co je lepší dnes? 

A: No, řekla bych, že teď se maj lidi lepší, mají dostatek všeho a to, ale řekla bych, že 

dřív ty lidi, i za těch komunistů, že byli spokojenější, takoví klidnější, víte.  

T: A co tam bylo, co pro Vás důležité? 

A: Že byl klid, jistota, práce byla, nebyly ty nerváky a to všecko. Lidi žili klidně. Jasně, 

nebyly třeba banány, musela jsem stát fronty a nemohla jsem někam jezdit, ale já jsem třeba 

mohla zase ject jinam (smích). My jsme třeba jezdili do Bulharska. To když byla Ilonka 
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malá, tak měla astma, tak jsem s ní každej rok jezdila letadlem k moři. To je moje neteř, víte 

(úsměv). 

T: Jasně... a kdy jste letěly poprvé, nebála jste se? 

A: No, poprvý jsme letěly, když jí byly tři roky a dneska už jí bude šedesát (smích). 

Každej rok jsme jely na Zlatý Písky, na Slunečný pobřeží, do Bulharska, Rumunska, do 

Maďarska na termály a tak... V tom letadle se mi to líbilo moc, vůbec jsem se nebála, tam to 

nijak nedrncá a máte takovej krásnej výhled, to jsme většinou jezdívaly ráno, takže byl vidět 

východ slunce, to bylo moc pěkný.  

T: A musela jste mít nějakou propůstku na cestu do zahraničí? 

A: Ne, to nebylo nutný, prostě jsme jely, no (úsměv), to jsme si koupily letenku  a 

letěly jsme. Víte, jak to bylo levný? To pro mě a pro ni letenka na Sluneční pobřeží stála 

1 300 korun pro obě, to byly i zpáteční letenky v ceně! To bylo za pár korun všecko, vono 

to sice tenkrát byly peníze tisíc korun, že jo, ale dneska dáte za jednu letenku 20 tisíc a ani 

nevíte.  Tam se o nás krásně starali, dovezli nás až na hotel, měli jsme tam jídlo, pití a tak, a 

potom, když jsme letěly domů, tak nás zase vodvezli na to letiště, to bylo všechno v ceně! 

My jsme se tam měly vopravdu výborně. Já jsem si to potom po tý nemoci užívala, no 

(úsměv). 

T: Paní Aleno, já Vám opravdu moc děkuji za Váš čas, důvěru a možnost nahlédnout 

do Vašeho života, moc si toho cením! 

A: (Smích), no nemáte vůbec za co, já Vám děkuji za pěkné popovídání, dyť já jsem 

se na Vás vod minule těšila! Tak to nějak všechno sepište a kdybyste cokoliv ještě chtěla si 

třeba doplnit, tak přijeďte! (úsměv). 

T: Moc Vám děkuji! 
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1.4 Rozhovor s paní Květou 

Vysvětlivky: T – tazatel, A - aktér 

Rozhovor č.1., 31.1.2019 

T: Paní Květo, mohla byste mi na začátek o sobě něco říct? 

A: No jistě! (úsměv) Tak můžu Vám říct, že jsem Květa, jsem 35. ročník a narodila 

jsem se na Slovensku. No a jelikož jsme bydleli na hranicích s Maďarskem, tak potom 

Maďarsko si zabralo to území a my jsme všichni museli pryč. Takže mně nebylo ani půl 

roku a nás vystěhovali. No a my jsme se potom nastěhovali k tatínkovejm rodičům, ty byli 

zase na Moravě, tam jsme chvíli pobyli, ale vono děda on sám toužil, abysme byli všicky 

pryč, tady nechtěl bejt se známejma, rodičema, s nikým, takže jsme se pak zase brzy 

stěhovali. No a odstěhovali jsme se do obce I ve Středočeském kraji, tam jsme bydleli u 

sedláka, jmenoval se Dvanáctý a byl to kamarád mého tatínka, a právě z těch důvodů nás 

tam k sobě vzal. Tam jsme měli hezkej domek, tak jsme bydleli v tom domku, jenže náš 

tatínek děsně toužil po koních, von měl hrozně rád zvířata a hlavně ty koně. Takže si prostě 

usmyslel, že pude pryč,  no a seznámil se s Horákovýma, že Ti měli statek v Lidicích a von 

že pude k nim. Takže jsme se zase přestěhovali do Lidic, maminka Horákovejm pomáhala 

v kuchyni, vařit a dělat jako co bylo potřeba a tatínek byl právě u těch koní. Tam jsem začala 

chodit do školy v 41.rocem. No a teďko, aby se to nepletlo (smích), naše maminka byla 

hezká, pěkná tedy a chodívala tatínkovi dycky uklidit do tý maštale, aby přišel, dal si tam 

koně a mohl už jít domů. No a ta vedle sousedka, co byla, tak ta měla moc hezkýho muže a 

vona na něj žárlila, ale strašně! No a myslela si, že on tam chodí za mojí maminkou, jo. No 

tak jednou jí to nějak rozzlobilo, to nevím, jak jsme tam byli dlouho, no a vona vzala cihlu 

a tu cihlu hodila po mojí mamince, jo a nějak ji pochroumala nohu. Maminka došla domů, 

jsme tam spolu čekali všichni na tatínka a když přišel, tak mu říkala: „Já tady bydlet nebudu! 

Já tady nebudu, já tady s tou ženskou nevydržím, podívej se, co mi udělala!“ Maminka už 

mezitím měla nohu celou voteklou a říkala: „Ne, ne, já půjdu s dětma pryč, Ty jestli chceš, 

si tu zůstaň sám, ale já tady prostě nebudu!“ No a hned druhej den, jsme šli zpátky do té obce 

I a ten domek byl prázdnej. A ten Dvanáctý říkal: „To víš, že jo, jen pojďte, nemá cenu, 

abyste chodili nikam jinam, já budu kupovat koně, tak Tonda bude u těch koní a vy pomůžete 

v kuchyni, se zvířatama a tak.“ No, takže jsme zkejsli v té obci I. Aby se to nepletlo, byli 

jsme nějak na poli, to netrvalo dlouho, Vendulko, byli jsme tam tak tři neděle nebo snad i 

čtrnáct dní, jó a šli jsme za maminkou na pole, protože tam něco dělali a my jsme se najednou 
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takhle podívali a viděli jsme strašnej kouř. No a všechny ženský tam začaly křičet: „Honem, 

honem, helejďte se, to jsou Lidice, to nic jiného není než Lidice.“ No a můj nevlastní brácha, 

že se tam půjde podívat, co se tam děje. A tam na tom poli byl jeden pán s koňma a ten ho 

nepustil, říkal: „Nechoď, tam se něco děje.“ No a pak na to pole přijel pan Dvanáctý a říkal: 

„ Pojďte všici domů, nebuďte na poli, hořej Lidice, zapálili to Němci.“ Takže.. (odmlka), 

když si na to vzpomenu, je mi tedy na nic (pláč, pauza ve vypravování). Ale díky naší 

mamince jsme všichni naživu. Já nevím jak, ale prostě to ta ženská tušila, to se nedá jinak 

vysvětlit, to snad bylo nějaký vnuknutí. Ta to tušila, že prostě tam nemůžeme bejt, že musíme 

pryč. No a nám v těch Lidicích všecko zůstalo, my jsme tedy si nic neodstěhovali, jenom 

nějaký peřiny a takhle, tatínek to druhej den přivez, no a bylo to, my jsme tam všechno 

nechali. Vodstěhovaní jsme nebyli, vodhlášení jsme nebyli a tím pádem jsme byli i 

v novinách, že jsme zahynuli. Potom volali i tatínka do banky, že tam byly naše peníze, že 

jo. Voni nás dlouho skovávali, až do toho 45. roku, skovával nás ten sedlák. Vono, hodně 

lidí vědělo, že teda jsme tam, ale představte si, kdyby to někdo řek. Nikdo to neřek, protože 

to by byly druhý Lidice, pochopitelně, jo? (Slzy v očích). Takže nikdo to neřek a my jsme 

se tam měli dobře. Nikam jsme tedy moc nechodili, bylo to všechno takový tajný, tajně 

dělaný, aby nikdo nevěděl, že tam bydlíme. Tam jsem vlastně dochodila školu, to je pravda, 

no a náš tatínek si po 45.roce vzpomněl, že půjde pryč, jo. Chtěl jít sám, že si prostě něco 

najde, to tenkrát bylo osídlování pohraničí, jo, že půjde tam a že si tam něco zabere. No a 

tehdá jsme s ním jely já a moje sestra, to jsme jeli všici náklaďákem, voni tam už asi měli 

nějakou trasu nebo věděli, kde už se vystěhovává, jo a odvezli. No a teďko, aby se to nepletlo 

(úsměv), náš tatínek tedy toužil po koních a todleto všechno, tak si tam zabral statek. Tam 

zrovna vystěhovávali nějakou vdovou vodtamtaď a vona docela mluvila česky, tak tam 

mluvila s vedoucí a říkala, že by byla ráda, aby se toho statku někdo ujal a udržoval ho, že 

vona se třeba vrátí, že tedy má v Německu syna, jinak že je sama, že je vdova, no a že že 

tedy by byla ráda, kdyby to dostal tedy někdo, kdo by se o to hezky staral. No, tak tatínek si 

to vzal, byl to dům číslo 15, byl to velký statek, tam byli koně, dobytek a todle všechno, to 

bylo tedy našeho tatínka, prostě to bylo jeho území a vod tý doby tam tatínek byl. No, tak 

jsme se tam všici přestěhovali, děti už tam zůstaly a náš tatínek se vrátil zpátky pro maminku 

a pro věci a todlencto a tam jsme už zůstali, naši tam byli až do důchodu (smích). Todle bylo 

prostě naše, to víte, tatínek to miloval, to jo, ale nadřeli se, 15 hektarů není málo, že jo, takže 

to byla dřina. Ale nemůžu říct, maminka se taky brzy zapracovala a my se měli dobře, tedy 

měli jsme se velice dobře. My jsme 3x do roka zabíjeli, k nám normálně jezdili i tydlecti 



53 
 

papaláši a todleto všechno. Dycky chodili a ptali se: „Budete zabíjet, Toníku, budete 

zabíjet?“ A tatínek na to řek: „To víte, že budeme, jen se klucí stavte!“ Tak k nám klucí 

chodili (smích), no a nosili si tašky, to je jasný. K nám jezdili i Pražáci pro vajíčka, teďko 

smetanu si brali, zabíjačku, maminka jim nechávala brambory, mouku, to dříve prostě to 

nebylo. Vendulko, já jsem měla ve dvanácti letech kožich! Protože ty Pražáci neměli zas 

tolika peněz, tak nám dávali vošacení a todleto všechno, takže my jsme nic nemuseli 

kupovat. Takže maminka jim za to dávala potraviny. 

T: A to jste na tom statku byli sami nebo jste měli nějakou výpomoc? 

A: Ne, ne, ne, to jsme na to všechno byli sami. Vona to byla taková malá, ale moc 

hezká vesnice, tam hospoda byla i škola, todlecto všechno tam bylo. My jsme to měli hezký, 

ale nejhorší chvíle byly, když potom v 50.letech zabírali do JZD a tak dále, to bylo hrozný 

tedy. A my jsme měli u tohodle statku velkou třešňovku, takovej velkej sad a tam bylo 750 

stromů a to jsme měli, jo. Teďko, asi 2 roky jsme to trhali, to k nám jezdívali trhat i z jinejch 

vesnic, mládež a tak. To se potom posílalo dál. My bysme sami těch 750 stromů obrat 

nezvládli, tak nám s tím právě chodili pomáhat, ale bylo to krásný. No a voni když se rozjelo 

JZD, že jo, no tak mermomoci, že musíme taky jít. No a tatínek povídal: „Nepůjdu, my si 

vystačíme sami, všechno stačíme udělat, kontigenty my odevzdáváme, takže nevím, proč 

bych měl jít do JZD, já tam nepůjdu!“ No, tatínek byl tenkrát u strany, to je pravda, maminka 

ne, a to byla schůze a to si jako pamatuju, že voni říkali: „ Musíš jít, musíš!“ a von povídá: 

„ Nepudu!“ A dost se s nimi jako na tý schůzi pohádal. A teď, jak měl tu legitimaci, náš 

tatínek byl prudkej (smích), tak ji sebral, roztrhl ji a hodil jim ji takhle na stůl. No a to 

netrvalo dlouho, v půlnoci už nás budili a vodvezli tatínka, my jsme nevěděli kam! My jsme 

přes dva měsíce nevěděli, kde tatínek je a my jsme museli všechno dělat sami! Maminka 

dělala s koňma, ona se jich nebála, voni to byli hodní koně, tatínek si je opravdu vychoval 

takhle a my jsme vůbec nevěděli, kde tatínek je. Byl na jáchymovskej dolech přes dva měsíce 

(povzdech), než ho potom pustili. A my jsme stejně do toho JZD museli jít, to je jasný, 

všechno nám zabrali, pochopitelně. Když odváděli krávy a todleto všechno, naše maminka 

se mohla zbláznit. Takhle vzali každýmu, nejenom nám, prostě se to znárodnilo, všechno šlo 

do JZD (naštvaný povzdech), všechno, co bylo Vaše, Vám vzali… Nám ty krávy vzali, ale 

koně ne, ty  nám zatím nechali, pak nám vzali prasata, asi tři ovce jsme měli, tak ty taky, 

všechno nám prostě sebrali, nenechali nic! To byli ty padesátý leta, ty byly zlý. No a když 

se tedy potom tatínek po těch dvou měsících vrátil, tak s námi dost nekomunikoval, jo, byl 

takovej dost zaraženej, že nám vo tom nechtěl nikomu nic říct, no. Von byl pak rád, že mu 
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ty koně nechali, ale musel dělat v JZD. No, já jsem vlastně potom, když jsem vyšla ze školy, 

tak jsem byla na brigádě a dozvěděla jsem se, že v městě Y budou otvírat dvouletý obor pro 

dětskou sestru, že těch sester měli málo, tak že to votevřou. Tak jsem se přihlásila, tak to je 

pravda, že mě vzali, tak to jsem byla v městě Y na západě, bylo nás tam asi dvacet těch 

děvčat, tak jsme to dochodila, ale nepustili mě ke státnicím, protože jsem byla dcera kulaka 

(povzdech), no a i kvůli tomu mi dali nejhorší umístěnku, bych řekla! A tu mně dali do 

malinkýho města v Západočeským kraji. Byl to tedy krásnej vobjekt v lesích, jestli to 

bejvávalo sanatorium nebo tak něco to nevím, ale tenkrát tam byl dětskej domov. A tam byly 

děti vodebraný ze sociálky, jo, nebo tam byly postižený děti a todleto všecko, no a tam jsem 

teda dostala tu umístěnku. Bylo nás tam asi šest sester a dvě byly čtyrletý, který měly 

čtyrletou školu, tak ty se na nás vytahovaly, samozřejmě, to je normální (smích). Já jsem 

tam dostala na starost infekční oddělení, to jsme vlastně sloužily na směny, noční, denní, to 

jsme se musely vo ty děti dennodenně starat, tam jsme měly kojence, batolata a předškolní 

děti. A tam jsme měly takovou holčičku, jmenovala se Anička a byl to děsnej uličník (smích), 

hrozně divoká holčička. No a to se pamatuju, že jsme kouřily, protože v noci to bylo zoufalý, 

spát jsme nesměly, tak jsme si chodily zapálit. A já jsem takhle v kapsičce nosila cigarety. 

A vždycky vo nočních jsem říkala Haničce Zlaté: „Hani, pojďme na terasu, zapálíme si.“  

To byla moje dobrá kamarádka, většinou jsme ty služby měly takhle spolu. No a ta Anička 

vždycky když mě viděla s cigaretou, tak taky, že chce taky (smích). Já jsem jí říkala: „Já Ti 

dám taky, přes zadek Ti dám taky a šupej!“ No a jednou jsem takhle šla a říkám si, kde mám 

ty cigarety? A vona mi je potvora vzala a všechny mi je rozkousala! (Smích). No a takže 

jako takhle jsem tam byla a celkem se mi to tam líbilo, a pak když tam přišla nová vedoucí, 

tak jako dost, no to už se nám to nelíbilo. Tam nastoupila taková blondýna při těle a měla 

dceru s sebou, rozvedenou s nějakým dítětem, a potom tam měla i vod syna manželku, ta 

tam uklízela, takže to už nebylo ono, jo, protože vona více méně koukala jenom na ty svoje 

a my jsme byly takový plebejci proti ní, jo? My jsme měly dycky ty dvouletý děti a hodně 

nás šikanovala, že jsme měly tedy každou chvíli službu, v noci jsme sloužily, to jsme měly 

celý voddělení! Musely jsme i děti v noci budit, i když jsme nechtěly, aby se vyčůraly, 

abychom je naučily. Bylo to náročný, tam bylo vopravdu moc dětí a věnovat se jim všem, 

hrát si s nimi a tohlecto, bylo to náročný, no. To se pamatuju, že jsme měli vobrovskou 

zahradu, kde jsme si s dětmi mohly hrát, měli jsme tam pískoviště, houpačky, různý 

prolejzačky a tohle všechno, bylo to tam moc hezký, ale kdyby ta vedoucí byla jiná, no. To 

jsem tam byla tedy s tou Haničkou, ta byla vod Vodňan, to si pamatuju, no a to jsme si vobě 



55 
 

řekly: „Ne, ne, ne, já tady nebudu, už mě to nebaví!“ My jsme tam předtím měly pána, 

takovýho staršího, to byli manželé tam, a von to byl strašně hodnej člověk, měl pro nás 

pochopení, jsme byly mladý holky, že jo. No a on to tenkrát už nemohl vést, tak to předal té 

nové vedoucí a to už nebylo dobrý. Takže já jsem vlastně psala domů, že prostě jako přijedu, 

pak jsem byla na brigádě v mlíkárně v městě Y, tam jsem bydlela a tam jsem se seznámila 

s manželem, von tam byl na vojně (smích). No a když z toho města Y vodešel, tak za mnou 

jezdil, jeden týden von za mnou a druhej já za ním do vesnice Y, no a takhle jsme to dělali 

(úsměv). No a pak jsem se musela vdávat, v pětapadesátým roce jsme se brali, no a 

v šestapadesátým se narodil kluk, v sedumapadesátým holka a v osumapadesátým jsem šla 

na operaci, holce bylo asi vosum měsíců. A to jsem musela jít na operaci, léčil mě tady jistý 

doktor Suk, tady ve městě X, byl to internista a von si mě zavolal, protože já jsem měla 

vosumdesát kilo a zhubla jsem na dvaačtyřicet. Já jsem nemohla vůbec nic jíst, já jsem jedla 

suchej rohlík a pila sodovku, já jsem jinak nemohla do sebe nic jinýho dostat, to kvůli 

žlučníku a tak všechno, víte? No, tak ten doktor si mě zavolal a povídal: „Heleďte se, paní 

Květo...“ to mi bylo dvaadvacet. „ já jdu na vojnu, na cvičení do Maďarska, takže tady 

nebudu. Já nevím, jak by to tady s vámi dopadlo, jestli máte někoho v Praze, běžte do Prahy, 

tady Vás zabijou!“ To mně řek ten doktor, doslova... Von byl tedy fešák a moc šikovnej 

doktor, to si ho pamatuji tedy jako včera. A von tedy řek, abych jela na Prahu, že von už pro 

mě nemůže nic udělat. No, tak tenkrát jsem to říkala manželovi a povídám: „Co budu dělat?“ 

a von na to: „Heleď se, já mám v Praze sestřenici, já za ní dojedu a domluvím se s ní, jestli 

by Ti to tam nějak nezařídila.“ Tak si sedl na motorku a jel, vona byla tady ve vesnici Y, 

protože tu měla maminku. Vona byla moc hodná, zařídila mi to v tý Praze, kde mě vopravdu 

zachránili. A víte, Vendulko, co mi bylo? Měla jsem zánět žlučníku, do toho písek a kameny! 

A kdybych neměla ten písek a kameny, tak mě neoperovali, poňáč zánět neoperovali, no a 

to by mi to všecko prasklo! Takže takhle to bylo, ale musím říct, že jsem se z toho dobře 

dostala, potom už jsem neměla nějaký potíže, ale dva roky jsem ještě potom musela držet 

dietu. To mně řekli, že bych ty dva roky měla vomezit, a pak jsem začala se pomalu 

spravovat no a podívejte se na mě dneska, jaká jsem (smích). Vono já jsem nabrala i tím, že 

jsem kouřila, i v nemocnici (smích)! To jsem tam dycky chodila kouřit s jedním medikem, 

kterej mě měl na starosti, vozil mě na křesle a von se dycky ptal: „Máme cigarety?“ a já 

povídám: „Máme, neboj se.“ (Smích) a už jsme jeli. To mi je dycky nosil tatínek ty cigarety, 

nemohl uvěřit, že kouřím, moc se mu to nelíbilo, ale co, voni taky kouřili. To byl takovej 

mladinkej medik, prvním rokem na škole. Vona ta profesorka, co mě operovala, mu mě dala 
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na starost, že se vo mě musí starat, nemohla jsem chodit, měla jsem hadice všude po břiše, 

poňáč mi vytékal ten hnis, tak von mě dycky posadil na vozík a už jsme jeli (smích). No a 

potom, když už jsem šla domů, tak mu manžel koupil asi dva balíky cigaret, jako že se vo 

mě hezky staral, tak von byl celej šťastnej (smích). No, takže takhle ten můj život 

probíhal...(úsměv), pak jsem akorát měla ještě jednu operaci, plastiku čípku, dva centimetry 

mi vzali a to už tedy mi pak řekli, že bych už neměla mít děti. To mně bylo těch dvaadvacet 

a když jsem to potom říkala manželovi, tak říkám: „Hele, máme dvě děti, kluka a holku, je 

to akorát, prostě nedá se nic dělat, já bych potom nevěděla, jak by to pak dopadlo.“ No a já 

jsem pak chtěla jít zase do práce, tak jsem se octla na poště, tam jsem dělala brigádně 

doručovatelku, když byly prázdniny nebo byly ženský nemocný, tak jsem byla jako záskok, 

víte. No a pak jsem si řekla, že tohle dělat nebudu, takhle zaskakovat, to jsem musela chodit 

i po lesích na kole, protože na samotu jsem musela jezdit, za každého počasí. Tak jsem šla 

potom sem, do města X hledat práci, já jsem teda bydlela s manželem v té vesnici Y, ale 

říkala jsem si, že by mně nevadilo dojíždět, bylo to jen 13km, to jsem pak jezdila autobusem. 

No a to zrovna nabírali lidi do strojírenský továrny na sváření lázeňských válců, to jsem pak 

vlastně dělala, a taky vany a tak. Tak mě vzali na takovou exkurzi a mně se to hrozně líbilo, 

jak tam ty jiskry lítaly kolem a tak (smích). Já jsem ze začátku svářela autogenem a pak 

pomocí CO, to jsem tenkrát svářela ty lázeňský válce, no a tam jsem vlastně byla až do 

devadesátýho roku, to jsem šla pak  do důchodu. Pak jsem vlastně svářela ty vany, no a tam 

se potom změnila produkce, víte, takže jsme dělali různý součástky do strojů a tak, pěkný to 

bylo, moc mě to bavilo (úsměv). My jsme si tam užili toliko srandy, to bylo vopravdu krásný, 

ta parta tam byla tedy výborná. To jsme pracovali na směny a jezdili jsme v noci z práce a 

nebáli jsme se! To bylo úplně jiný než jako dneska, to máte všude samý přepadení a tak, 

takhle to jsme jezdili, plný autobusy byly! Dneska to do práce jede jen pár lidí, to už není 

v módě pracovat (povzdech). Takže takhle já jsem pracovala, potom vlastně 

v osumašedesátým roce jsem tady nebyla, protože manžel byl na montáži v Sýrii, tak jsem 

tam za ním jezdila. První rok jsem tam byla na dva měsíce, a potom příští rok nám dovolili 

ze školy, že si děti můžeme vzít s sebou, ale že je musíme učit sami. Oni nám dali učebnice 

a podškrtali všechno, co jsme museli děti naučit, a to jsme vlastně v červnu 

v osumašedesátým vodlítali, manžel tam tenkrát byl tři roky, von tedy uměl perfektně 

anglicky a posléze i arabsky, ale já se to nikdy nenaučila (úsměv). No a naše děti se tam 

chytly s těma dalšíma dětma a perfektně se naučily mluvit, dcera potom chodila i sama 

nakupovat, chodili jsme všichni na koupaliště a na výlety, to bylo vopravdu krásný, s těma 
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dětma fakticky nádherný. A to, co jsem viděla tam, nikdy už neuvidím. A tenkrát si 

pamatuju, byli jsme v kasínu přesně ten jednadvacátý srpen, to jsme tam byla parta těch 

Čechů, byli jsme tam tancovat a na takový to mecheche a najednou jsme slyšeli Svobodná 

Evropa a hlásí, že je konec, že obsazujou Československo, Varšavská smlouva (smutný 

povzdech). Takže jsme si říkali, co bude, byli jsme daleko... Takže my jsme věděli za pět 

minut dvanáct, že je obsazený Československo, my jsme to věděli první. Tak jsme se všicky 

rozprskli domů, každej jsme honem ladili Svobodnou Evropu, abysme věděli, co se jako 

děje, no. My jsme měli strach, co bude s rodinou, taky jsme tam měli parcelu, tu nám dala 

manželova maminka, tak tam jsme si postavili domeček, to jsme bydleli kousíček vod nich, 

koukali jsme si na baráky na té vesnici (smích). No, tak jsme se taky báli, jestli to tam ještě 

stojí a jak to doma vypadá. My jsme tam žili celej život, já tam byla s dětma a manželovejma 

rodičema, manžel tedy jezdil po těch montážích, ale potom už moc ne, poněvadž byl 

marodnej, tak pak zůstal jenom v dílnách, tam měl i učně a todleto všechno, takže už 

nejezdil. Já jsem to už ani nechtěla, poněvadž von byl pořád ve světě a já pořád sama, no. 

Manžel byl hodně nemocnej, dostal pak i budíka, no a umřel mi na eldéence 19.prosince za 

pět minut dvanáct v poledne (smutný povzdech). No, manžel byl moc pěknej mužskej, 

vysokej, hodnej a slušnej! (úsměv, paní Květa mi ukázala manželovu fotografii, kterou měla 

v peněžence). Teď to byly čtyři roky, co mně umřel, pak jsem ještě rok byla v tom domečku 

ve vesnici Y, ale podala jsem si žádost semhle do pečováku, nechtěla jsem tam být sama...No 

a vyšlo to a jsem tu už tři roky (úsměv). A co byste ještě chtěla vědět? 

T: Já bych se ještě, pokud Vám to nevadí, vrátila k tomu Vašemu dětství, že bych se 

Vás ještě na pár věcí doptala. 

A: No, jasně, jen se ptejte! (Úsměv). 

T: Děkuji! Mluvila jste o Vašich nejstarších vzpomínkách a především o Vašich 

rodičích, mohla byste mi o nich prosím ještě něco říct? 

A: No, rodiče nás měli moc rádi, vo tom žádná. My jsme se s nimi měli moc hezky, 

náš tatínek na nás nebyl tedy jako nikdy vostrej, to já jsem jim i jednou utekla! (Smích). 

Maminka vodjela za svojí maminkou na Slovensko, jo a já nevím, co tenkrát na mně tatínek 

chtěl a já jsem řekla: „A já tady s Tebou nebudu, já pojedu za maminkou!“ Kolik mně tehdá 

bylo... snad třináct, to jsem chodila do školy, že jo. No, sebrala jsem se a já jsem sama, sama 

(velký důraz) jela na to Slovensko. A ve vlaku mě najednou někdo chytil za rameno, tak 

jsem se otočila a von to byl mého tatínka bratr, Václav. A von povídá: „Co tady děláš, s kým 
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tady seš a kam jedeš?“ a já povídám: „Jsem tu sama a jedu za maminkou.“ (smích). To já, 

když si na to dneska vzpomenu, tak si říkám, že jsem byla dost vodvážná tedy, ale tehdá byla 

jiná doba! No a jak jsem dojela na to Slovensko, tak jsem zjistila, že maminka už mezitím 

vodjela domů (smích). No a co teď, že jo. Teta hubovala, já myslela, že mě zmlátí (smích), 

no ale naštěstí ne, no a já povídám: „Hele, teto, to je jedno, tak já zase pojedu zpátky.“ 

(Smích), tak jsem jela, dojela jsem v pořádku, nebála jsem se vůbec, to tenkrát bylo něco 

úplně jinýho. No a já jsem dojela domů na večer tedy a dole bylo zamčíno, tak jsem 

zabouchala a přišel mi vodevřít tatínek. Kouká na mě a povídá: „Holka, já bych měl vzít 

řemen, já bych Tě měl tak zešlehat, že by si na to nikdy nezapomněla!“ A já povídám: „Tak 

to udělej!“ A sebrala jsem se a šla jsem spát do pokoje, já jsem byla hrozně paličatá (smích). 

No a nedá se říct, že by nás tatínek byl nebo něco takového, to neexistovalo, to spíš maminka 

nám nějakou frkla, ale tatínek ne. To my jsme tatínkovi hodně pomáhali, my jsme s ním 

chodili na pole, ještě než nám vzali krávy a ovce, tak jsme je chodili pást, kromě tedy neděle, 

to chodil tatínek pást sám, abysme měli nějaké volno a mohli jít mezi děti, jinak náš tatínek 

byl děsně hodnej, nepamatuju se, že bysme nějak dostali, ani u ostatních si to nepamatuju. 

My jsme byly čtyři holky a pak jsem měla sourozence nevlastní, sestru a bráchu, maminka 

byla totiž dvakrát vdaná, víte? Voni byli starší, sestra tedy nejstarší, pak bratr, pak jsem byla 

já a ty další tři sestry, dycky jsme byly o dva roky od sebe. No ale už nikdo není, jsem jenom 

já sama z tý rodiny.  

T: Když jste měla takhle tři mladší sestry, to jste se o ně asi musela hodně starat, že? 

A: No, tak ani ne, já jsem se nestarala vo ně, ani náhodou, já jsem byla dost paličatá 

na todlecto, víte (smích). My jsme se samozřejmě tak nějak o sebe zajímali, dělali jsme sami 

v tom hospodářství, když naši byli na poli nebo něco takovýho, já jsem na pole nechodila, 

poněvadž jsem nesnášela sluníčko, tak jsem zase musela bejt doma, ale zase jsem musela 

všecko udělat. Jo, musela jsem dobytku uklidit, nandat jim to do žlabu, rodiče pak přišli, 

zavřeli je a bylo to. Takhle jsme to dělali, no, ale vyrostli jsme všichni tedy jako zdraví a 

takhle to, celkem spokojený. Všichni moji sourozenci byli, dá se říct, dost jako zazobaný, 

holky se dobře vdaly, no. Tam se u nich válely peníze v šupleti, tam neexistovalo, že by to 

dali do banky. Já jako nemůžu říct, že bysme se měli špatně nebo že by se někdo vod nás 

měl špatně, vůbec ne. Já na tu dobu strašně vzpomínám, protože to bylo úplně něco jinýho, 

než-li je to dneska, ty lidi byli k sobě jaksi zmačklí, jeden druhýmu věřil a pomoh, když jste 

neměla todleto, tak já jsem Vám to dala. Naše maminka, ta by se rozdala, ta by Vám dala i 

poslední košili, jo. To byl takovej pytel dobroty, to se nedá povídat. A já ji říkám: „ Proč to, 
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mami, děláš, todleto, takhle dávat cizejm?“ A vona na to: „Ale, dyť to máš jedno, jedna 

košile sem, druhá tam.“ To dycky říkala a nebo když si přišli lidi k mamince pro sádlo nebo 

tohleto, tak maminka jim dycky nandala hrnec sádla, dyť jsme toho měli dost, že jo. Všecko 

rozdala, co měla a mohla, to rozdala (úsměv). 

T: A Vy jste říkala, že jste v tom 41.roce šla do školy, jak se ta škola lišila od té 

současné? 

A: No, tak já si myslím, že to bylo úplně něco jiného, než-li je to dnes. To bylo lepší, 

řekla bych. Pro mě to byla první třída, to jsem byla v těch Lidicích, a i když jsme byli v tom 

městě i v tý škole, tak my jsme ji měli pár kroků vod statku. To se chodilo takovým 

podloubím, to byly vysoký stromy, jo, to byly krásný stromy, až ke škole! To tedy bylo 

jenom do pátý třídy, pak se chodilo do vedlejší vesnice, do měšťanky, pak jsme se zase 

odstěhovali a zase jsem chodila jinam, no. 

T: Vy jste vlastně říkala, že jste se po útoku na Lidice schovávali, ale i přesto jste 

chodila do školy, jak jste to udělali? 

A: No, my jsme to takhle neřešili, nikdo nikomu nic neřekl, takže jako nikdo nic 

nevěděl. Takže jsme chodili do školy, ale jinak jsme byli v tajnosti, no. Třeba moje nejstarší 

sestra, Hana se jmenovala, ta byla na pomníku v Lidicích, byla tam vyfotografovaná s celou 

třídou. No a to tam tenkrát jeli se třídou, to se tam tenkrát takhle jezdilo, podívat se tam, že 

jo. No a ty děti jí tam poznaly a volaly: „Jé, to je paní Březinová.“ Sestra už byla v tu dobu 

vdaná.  A ty děti zavolaly paní učitelku a ukázaly jí to a ona na to: „No, jo, to je opravdu 

paní Březinová.“ No a ta učitelka šla potom za starostkou, tak jí to řekla a ta povídala: „To 

není možný, no to není možný...“ A ta učitelka povídá: „Ano, je to možný, bydleli tam a 

tam...“ No a pak tam jel někdo, jo, že tam jeli, aby se podívali na ten pomník a tohle to, no 

a sestra už byla vyškrabaná, vona tam totiž neměla co dělat, protože byla živá, že jo. No, my 

jsme se tenkrát u toho Dvanáctého schovávali tři roky do konce války. Byli jsme hodně 

izolovaný, aby se o nás nevědělo, vono o nás se ve městě Y vědělo, ale nikdo nás neprozradil, 

ale nesměli to zjistit ti Němci. Já jsem se tam jela před šesti lety podívat, on už je tedy mrtvý, 

já jsem mluvila s jeho synem, ten kamarádil hodně s mojí sestrou, voni byli stejně starý. Ten 

mi ukazoval, jak to všechno předělali, i ten náš domek, kde jsme tam bydleli a todleto všecko. 

No a nevím, co bych Vám ještě k tomu tak řekla... 

A: Já bych se tedy ještě zeptala, Vy jste říkala, že ta škola byla hodně jiná, můžete mi 

říct v čem byla jiná?  



60 
 

T: No, učilo se tam tak nějak, já bych řekla jako lepší, že to bylo lepší, vono nás nebylo 

tolik v tý třídě, mohli se nám věnovat, bylo to jenom do tý pátý třídy, že jo. To jako dneska, 

já bych se v tý škole nevyznala. A třeba ty počty nebo tak, to vůbec, ani náhodou. To byl 

jinej svět toho učení. Nebyl tam žádnej kvap, prostě jsme měli na všechno dost času. Až 

potom, když bylo po válce a bylo zase to Rusko, tak nás učila ruštinářka a ta byla taková, no 

asi stará panna, no (smích). Já jsem jí jako dost zlobila, jo. My jsme si dycky vzali ty pytlíky 

a udělali si ty kuličky, nafoukli a brnkali jsme to vo stůl (smích). A vona na mě dycky křičela: 

„Hadrbolcová!“ A já dycky: „Já nic, nic, paní učitelko, já tady sedím, dyť vidíte, tady mám 

ruce...“ No a já to měla v tý ruce, že jo (smích). No a vona říká: „Ukaž mi ruce!“ No a 

samozřejmě je tam našla, takže jsem dycky dostala pravítkem přes ruce, to jako jo. Vona nás 

mlátila i přes hlavu pravítkem. My jsme si dycky vzali cibuli a namazali jsme si ruce (smích), 

vony nám totiž natekly a my to necítili. Já jsem teda více kamarádila s klukama a hráli jsme 

fotbal, tak jsem i vokna rozbila ve škole, tak tatínek musel přijít to zaplatit, no. Jako takhle, 

to tenkrát by bývala celá třída dostala nějakej trest, kdyby se někdo nepřihlásil. No, tak se 

nedalo nic dělat, jsem se přiznala, že jsem kopla do tý meruny a rozbila to vokno, to jsem se 

musela přiznat, přece bych to nenechala vyžrat celou třídu, že jo. Takže tatínek zaplatil to 

prosklení vokna no a kluci mě milovali, že jsem byla jednička (smích). A kde jaká lumpárna 

se dělala, tak tam jsem byla taky. Dneska mi to děti zakázaly, tedy jako moje nevěsta se 

synem, jo, že tohle nemůžu říkat před vnoučatama, že by to dělaly taky, prý aby nebyly jako 

já (smích). To víte, bylo to něco úplně něco jiného. My jsme tam měli i náboženství, bylo to 

jiný z toho důvodu, že nás měla katechetka na to a vona krásně vyprávěla. A my jsme, já 

bych řekla, že jsme se báli, trošku, jo, měli jsme takovej respekt, jo. Přece jenom, když nám 

to všechno vyprávěla, tak jsme měli takovej respekt, abysme byli lepší.  

T: A dnes jste věřící? 

A: Ano, jsem, celý život! A každý večer se modlím. Do kostela teda nechodím, z těch 

důvodů protože mně tam byla zima. Jsem věřící, no, moje vobě děti byly tedy jako pokřtěný 

a nabiřmovaný a tohle všechno. To si mě pan farář odchytl a říká: „Proč paní Květo 

nechodíte do kostela?“ A já mu na to povídám: „Nezlobte se na mě, pane faráři, když vona 

mně je v tom kostele jaksi zima no a taky ten čas...“ To bylo dycky dopoledne, třeba vod 

osmi a to se muselo vařit a starat se vo děti, takže z těchto důvodů já jsem do kostela 

nechodila a nechodím. Takže jako von to bral, byl hodnej. Já se vždycky před spaním 

pomodlím, buď Otče náš nebo Andělíčka a už zařezávám (smích). Vždycky říkám: „Abysme 
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ráno vstali a hrneček kávy si dali.“ Tím to vždycky ukončuju, to je můj konec modlitby 

(smích). 

 

Rozhovor č.2., 9.2.2019 

T: Paní Květo, při minulém setkání jste mi vyprávěla o Vašem životě, bavily jsme se 

hlouběji o Vašem dětství. V podstatě jsme skončily u Vašich dětských školních let. Vy jste 

zažila školu za války, a proto bych se chtěla zeptat, jestli a jak moc školu a celkově ten Váš 

život válka ovlivnila? 

A: No, tak dost jako jsme tu válku vnímali, to už jsme byli zase v té obci I a to jsme 

slyšeli je houkat a nad hlavama nám lítaly hloubkaři, my jsme jim tak tedy říkali. To lítala 

letadla nahoru a prudce dolů, aby se podívali, kam to mají schodit a schazovali bomby, víte. 

Na nás naštěstí nic neschodili, voni spíš lítali na Plzeň, že jo, že tam už byli Američani. No 

a tam bylo v té obci I takové hezké náměstíčko, tam u kováře, tak tam jsme dycky stáli a 

říkali si: „Jéžiš Marja, co zase bude, kam to zasejc schoděj...“ My jsme se dycky utíkali 

schovat, když jsme viděli letadla, jak měly u sebe takovou tu dlouhou čáru, to byli voni, no. 

Jinak takhle nemůžu říct, že bych zažila něco strašnýho, nebo že by se tam něco stalo, tak to 

ne, no. Akorát si vzpomínám, že jak byl konec války, tak Němci a všechna, řekla bych, 

verbeš se tama prodrala, protože voni táhli na tu Plzeň kvůli těm Američanům, u nás totiž 

byla výpadovka, víte. No a za obcí I byl takovej ouvoz, my jsme tomu tak říkali, to bylo ze 

všech stran krytý, jo a jenom taková ta cesta tam byla. A tím ouvozem voni prostě táhli a 

tam bylo zbraní a všeho možnýho, co bylo vodházený, voni to všechno vyhazovali ven a tam 

tedy utíkali na Plzeň. Vono tady v okolí zabili hodně těch partyzánů, hlavně tam v tý Slivici, 

dokonce tu byl poslední výstřel války, to bylo až jedenáctýho! Jinak jako ve škole to nebylo 

znát, my jsme měli normálně český učitele, akorát jsme se museli učit němčinu, no, to jako 

jo. 

T: A když to bylo takhle kolem Vás, vzpomínáte si, že by Vaši rodiče o válce mluvili? 

A: Ne, to ne, voni o tom před námi tedy nemluvili. Akorát vlastně náš tatínek tenkrát, 

když jsme bydleli u toho Dvanáctého, tak tatínek pořád hodně toužil po těch koních, to je 

pochopitelný a von říkal, že tedy by si ty koně koupil. No a tatínek tenkrát jel do Prahy nebo 

tam někde u Prahy byl nějakej hřebčín, ale nevím jakej, to si nepamatuju, to mi tatínek nikdy 

neřek. No, tak tam šel pro ty koně, koupil si je a von je vedl celou cestu přes tu Prahu a přišel 

nálet. No (povzdech), tatínek pak s námi dlouho nemluvil, von o jednoho koně přišel a přijel 
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jenom s jedním koněm. Dvanáctýmu vo tom pověděl, ale nám ani slovo, prý že to, co zažil 

při tom náletu, by nepřál nikomu. Jinak nevím nic, jinak takhle jsme se vo tom nebavili, tak 

my jsme nebyli tak starý, byli jsme děti, měli jsme jiný zájmy. My jsme se takhle špatně 

neměli, měli jsme všechno, vopravdu. No a co byste chtěla ještě vědět? (Úsměv). 

T: Vy jste vzpomínala na dětství a na to, že jste museli hodně pomáhat, ale čím jste se 

jako malí bavili? 

A: No, tak my jsme měli takovej kroužek tam a udělali jsme takovou, já bych řekla 

klubovnu a tam v tý klubovně jsme se scházeli, hráli jsme kdejaký hry, zpívali jsme, nás tam 

těch holek bývalo hodně i těch kluků tam bylo, to jako jo. No a taky jsme takhle seběhli 

z kopce dolů a byli jsme u řeky, jo, tam protejkalo Ohře. Takže jsme se koupali a v zimě 

jsme převrátili lodě, jo a udělali jsme si takovej můstek, tam jsme skákali dolů (smích). Tam 

tedy nebyl přívoz, byla tam lávka, ale než ji udělali, tak aby se nemuselo všechno obcházet, 

tak když jsme si dali na druhou stranu tu loď, tak jsme po ní přešli a byli za chvíli na nádraží 

v další vesnici. A to si pamatuju, to už tady byli Rusové a já jsem se chtěla dostat na druhou 

stranu, tak jsem se chytla toho lana, ale moc jsem se neudržela a spadla jsem do vody a voni 

tam byli nějací kluci, starší tedy, než-li jsme byli my, vytáhli mě z tý vody a říkali: „Ty náno 

pitomá, cos tam dělala?“ A já povídám: „No, klucí, co by se stalo?“ A voni na to: „Kdyby 

ses utopila, tak na to ani nikdo nepřijde.“ A já povídám: „ Já jsem měla adresu 

v kapse.“(smích). Já jsem si dala adresu do kapsy a bylo to, no, já kdybych se utopila, tak by 

mě stejně našli. Já jsem byla hrozný číslo (smích). Bylo to hezký, já na to vzpomínám strašně 

moc a říkám si, že tadleta mládež, co je teďkonc, tak ta v životě nezažije to, co my, nikdy! 

Legrace, parta ohromná, jo, teďko my jsme si hráli, tam bylo hodně stromů nasázených 

kolem do kola, tomu jsme říkali náměstíčko, jo, tak tam jsme se honili kolem těch stromů a 

hráli si. Dnešní děvčata to nikdy nepoznají, ty se chytnou nějakýho kluka a hotovo, nic jinýho 

neznají, ale to je špatný pro ně, vopravdu je to špatný, dyť vony nic neužijou. My jsme se 

nazlobili a nadováděli, jéžiš, co my jsme se nadováděli! (Smích). S klukama a u tý vody, to 

bylo nádherný tedy a bylo nás tam vopravdu hodně! My jsme si všichni hráli dohromady, 

nedělali jsme žádný rozdíly, dnešní děti tohle nezažijou, to co my jsme zažívali (povzdech).  

T: A jak jste se bavili, když už jste byli větší, měli jste třeba nějaké taneční zábavy? 

A: (Smích), no měli! Ale já jsem tedy jako moc nechodila tancovat, to až když jsem 

potom bydlela v tý Kadani, když jsem se seznámila s manželem, to jsme chodili třikrát 

v tejdnu (smích). To bylo v sobotu, pátek a neděli, to jsme chodívali do Splitu, to byl takový 
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park na vodě udělanej, jo, bylo to tedy ošacovaný, že jsme nemohli spadnou, tam jsme 

chodili v pátek a v sobotu, no a v neděli do Liďáku, to se tak říkalo. No a byly tam kasárna, 

my jsme si užily, kluci nás prováděli, klucí byli dobří. My jsme s nima teda nic neměly, to 

ne, ale kamarádily jsme se s nima, to jo. Taky jsme chodili třeba do kina, divadla jsme hráli 

a tak. Taky jsem tenkrát hrála služku, to bylo dobrý (smích). 

T: A jaké jste nosívali oblečení na tyhle taneční zábavy? 

A: No, tak většinou to byly šaty nebo sukně, kalhoty se tenkrát nenosily. To jsme 

v nich moc nechodili, to dneska bez kalhot ženský neuměj bejt, to i kluci byli krásně 

voblečení, nažehlení, vopravdu to jsme chodili nastrojení a tak. Já měla nejraději takový šaty 

to byly, modrý s bílýma puntíkama a velkou sukní, ty byly krásný, v těch jsem tenkrát 

poznala svého manžela (úsměv). 

T: A kde jste si to oblečení sháněli? 

A: No, naše maminka byla velice šikovná, takže nám hodně šila, šaty tedy moc ne, to 

spíš sukně a halenky, svetříky a tak. Vono se taky látky daly koupit, víte, to nebylo tolik 

drahý, tak z toho se pak šilo, no. Sice to nebylo tak kvalitní, to se nedá říct, takže když jste 

si sedla, tak jste byla pomačkaná, to jako jo. Jinak já jsem tedy hodně dostávala oblečení vod 

těch Pražáků, jo. Věci zase po jejich dětech, takže to jsme měli, no. Co si tedy tak 

vzpomínám, tak kalhoty jsme opravdu jako holky nenosily, ale třeba kraťasy jo, ty jo a taky 

různý trička, že jo. To si taky pamatuju, že mně maminka udělala sukni tadydle na zip a to 

jsem dycky říkala: „Kdyby mi to někdo stahnul, tak jsem slečená!“(smích). Tenkrát bylo to 

voblíkání hezčí, takové slušnější, dyť dneska jdou do plesů a vony maj ženský kalhoty, říkám 

to není možný todleto. My když jsme jako holky chodívaly tancovat na plesy, tak jsme 

většinou nosily dlouhý šaty a nebo prostě dlouhý sukně, to jsme byly pěkně oblečený, to by 

mi manžel dal,  kdyby ne (smích). Vona manželova maminka byla švadlena, takže jak jsme 

se vzali, tak já jsem neměla nic z konfekce, já jsem měla všechno šitý doma, měla jsem moc 

hezký věci, babička mi všechno ušila. 

T: A jak jste s Vaší tchýní vycházela? 

A: Moc hezky! My jsme se měly moc rády, pětadvacet let jsme spolu bydlely 

v domečku, než jsme si tedy postavili ten vlastní baráček. A nemůžu říct, já jsem vopravdu 

měla vynikající tchýni, ta mně i hlídala děti, když jsem musela jít do práce. A moje děti 

nechtěly chodit na vobědy, nějak jim to nechutnalo nebo co. A to mě jednou zastavila 

sousedka a říká mi: „Paní Květo, nedělejte to.“ A já povídám: „Co nemám dělat?“ A vona 
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na to: „Vy těm dětem děláte takové svačiny a voni to pak hodí do kanálu!“ Normálně ty 

svačiny házely do kanálu! A vona když to viděla, tak tam šla, vybrala to a všechno mi řekla. 

Tak jsem si děti vzala na paškál a řekla jsem: „Tak to tedy ne, když nechcete svačiny, tak 

dostanete akorát jabko!“ A voni na to: „No, ale když mami, nám nechutnaj ty obědy 

v kuchyni, tak co máme dělat?“ A já jsem říkala, že to platit nebudu, tak jsem se domluvila 

s maminkou, povídám: „ Mami, když takhle vaříte, neuděláte toho trošku víc a že děti přijdou 

na voběd?“ A ona s tím neměla žádný problém, že klidně můžou, tak já jsem jí dávala peníze 

nějaký, přece jenom jsou to děti. No a vona vařila takový obyčejný jídla a naše děti to 

milovaly, jo. Vdolky a takovýdle ty věci, jo. Tak jsem ji raději dávala peníze, to nemělo 

cenu, já jsem těm dětem dávala řízky a salámy, aby se prostě jako měly dobře, aby neřekli, 

že já chodím do práci a děti nějak vodbejvám nebo to. No a takhle naše děti vyrůstaly, no 

(smích).  

T: A vlastně Vy jste vzpomínala na tu kuchyni, tak když jste byla malá, měli jste tam 

nějaká omezení, co jste třeba vařili? 

A: Všechno možný! Co se dalo, to jsme uvařili. My jsme nějak netoužili, abysme měli 

maso denně, mohli jsme ho mít, protože my jsme vopravdu měli všechno. My ho mívali tak 

jednou dvakrát do tejdne, protože náš tatínek maso miloval (smích). Naše maminka byla 

vyučená kuchařka, ta uměla uvařit všecko! Ale my jsme nejvíc stejně chtěli škubánky, 

vdolky, jo, takový vobyčejný věci. Co jsme měli rádi taky bylo, že jsme si dali do hrnku 

smetanu, tu jsme si osladili, k tomu jsme si vzali kus chleba a měli jsme snídani! Co se takhle 

pamatuju, tak jsem nejedla kuře na paprice a celkově slepici nebo rajskou, tu vůbec ne, to já 

jsem prostě  nikdy neměla ráda. Já jsem jako dost byla masová, já jsem měla ráda maso a to 

mám do dneška (smích). No, ale jinak vomáčky tedy jako jsme měli taky, samozřejmě 

koprovky jsme měli rádi a takovýhle omáčky. A taky jsem měla moc ráda šuknofleky, ale 

vopečený šunkofleky! Ne jenom takhle daný jenom na kamnech, my jsme je museli dát do 

trouby, zalejt vajíčkama a dát zapéct, to jsem milovala. Taky jsme měli domácí uzený, ale 

spíš jsme ho rozdali, my jsme si toho nechávali vopravdu málo. To když my jsme udili nebo 

tak něco, tak nám praskala kuchyň ve švech, co tam bylo lidí (smích). Tam chodili ti 

komisaři, to byli mladí klucí, tak vždycky něco dostali. To ani jeden z rodičů nebyl lakomej, 

to když viděli, že má někdo málo nebo mu něco úplně chybí, tak jim to dali, vopravu byli 

hodní (úsměv). Jó a taky se vzpomínám, že jsme mívali vynikající trhance a ani jedna z holek 

jsme se to nenaučily, jak se dělaj (smích), my jsme se totiž nikdy nezeptaly maminky, jak se 

dělaly. To byly takový, ne lívance, ale jako placky na kamnech, jo a to se roztrhalo potom, 
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maminka to dávala do velký mísy, zasypala to mákem, zalila omastkem a zamíchala. To 

bylo tak dobrý, my jsme se o to prali! (Smích). 

T: A pekli jste? 

A: No jasně! (Smích). To byly buchty a koláče, naše maminka dělala všechno, 

využívala ovoce, co jsme si vypěstovali a todlecto, no. Taky pekla cukroví na Vánoce, hlavně 

tedy linecké, nějaké rohlíčky a takové koláčky, perníčky se taky pekly. My jsme si hodně 

vystačili, víte. My jsme si i máslo stloukli, byli jsme zvyklí si vzít podmáslí, udělat si k tomu 

brambory, dát čerstvý máslo a měli jsme voběd, to byla dobrota! A i přes zimu jsme měli 

suroviny, to jsme si schovávali třeba hrušky a jabka do sena, to se tak dělalo, no a jinak jsme 

to spíš jenom rozdávali. Taky vajíčka, aby dlouho vydržela, tak ty jsme dávali do obilí nebo 

do vápna, ty pak vydržely vopravdu dlouho, než se snědly (smích). 

T: Zmínila jste se také, že jste pekli cukroví na Vánoce, mohla byste mi říct, jak u Vás 

svátky jako Vánoce a Velikonoce probíhaly? 

A: No, my jsme měli tedy pokoje nahoře a tam jsme měli jeden zvláštní pokoj, takovej, 

tam jsme měli i nábytek po té Němce, ta měla tedy krásnou sedačku s takovým tím čelem, 

no a tam jsme měli vždycky až vod země do stropu stromek! Jo a ten zdobil vždycky tatínek 

a my jsme klíčovou dírkou koukali, jak ho zdobí sám (smích).  

T: A čím ho zdobil? 

A: My jsme měli ozdoby a todleto všechno, nevím, kde to sebrali, jestli to tam zůstalo 

po té Němce, nevím, no. Taky se dávali stanioly a v tom obalený kostky cukru, nějaký 

vořechy, že jo, malý jabka, taky tam tatínek dával prskavky a tak, měli jsme to vždycky 

krásný (úsměv). To tatínek vždycky hlídal, aby nezačalo hořet, my jsme s tím pak takhle 

lítali a hráli si, to si nemyslete, my jsme byli divoši a tatínek nás hlídal, abysme něco 

nepodpálili (smích). 

T: A lišily se ty Vánoce od těch současných? 

A: No, já myslím, že jo. Ony byly takový obyčejný ty Vánoce, chudší, ale lidi byli víc 

jako k sobě, prostě jsme byli spolu celá rodina, to už dneska moc není! Dostávali jsme spíš 

oblečení, nějaký knížky nebo na psaní věci do školy, hračky moc ne, zaprvé to prostě nebylo 

a taky na to nebyl čas! My jsme se museli učit do školy, náš tatínek na to hodně dbal a taky 

my jsme byli děsně unavený z tý práce, vono naší by na to sami nestačili, tak jsme museli 

pomáhat, no. Při žních to bylo nejhorší, to jsme museli chodit dělat povřísla, tím jsme pak 
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svazovali ty snopy, víte? To se dělalo z toho, jak se sekalo obilí, tak jsme si z toho vzali 

trošku slámy a to se takhle stočilo trošku, takhle jsme si to dávali a stáčeli jsme povřísla, a 

pak jsme dělali kupky. No a to si taky ještě pamatuju k těm Vánocům, že vždycky na Štědrý 

den, to jsme museli dodržovat, chtěl to tak tatínek, že na každé straně stolu musel být chleba, 

uprostřed byly drobný peníze a náš tatínek měl nohy na sekeře, tu měl pod stolem a na ní 

měl ty nohy, to kvůli síle, víte, to se totiž říkalo, že ta sekyra mu dává sílu (smích). No a 

jinak na večeři jsme teda měli kapra, to je pravda, to tedy nevím, kde ho rodiče vzali, ale 

tatínek vždycky každýmu dal šupinku a pod talířkem jsme měli takové drobné penízky, jo, 

dříve bejvávalo drobnejch peněz dost, že jo. No a teďko jsme měli mísy, tak maminka to 

všecko dala na stůl, aby se neodcházelo, že jo, protože to se neodchází, no a takhle jsme to 

vždycky dělali. Taky jsme mívali vánočky, štrůdly tedy ne, my jsme je totiž nechtěli! 

(Smích). Jinak už se nepamatuju, co všechno jsme tam měli, no, určitě nějaký to cukroví a 

tohlecto. Taky jsme občas šli na půlnoční, ale to potom spíš upadlo, ale pamatuju se, že jsem 

takhle jednou byla v kostele jako holka ze školy a recitovala jsem u stromečku básničku: 

„Hlas zvonů táhne nad závějí, kde v dálce tiše zaniká, jen stromy tiše šumí a mladost se jich 

dotýká. Jak strom jen pohne haluzemi, hned střásá ledové křišťály, jak zvonky v lese visí jak 

varhan velké píšťaly.“ No, tak nějak to bylo, no (smích). Taky jsme chodili různě na ty 

májové cesty, to jsme se zastavovali u těch vobrázků směrem k té naší kapličce a to bylo 

vopravdu moc hezký! To se vždycky u každýho obrazu zastavilo a zpívalo se, to bylo 

vopravdu pěkný. Taky Boží tělo bylo pěkný, to každý statkář měl na dveřích takový ty 

vobrázky, tam se zastavovalo, děti měly košíčky s kytičkama, že jo, tak se to tam dávalo 

k těm místům. No a když byly třeba další svátky, třeba posvícení, tak to jsme měli vždycky 

svoje, maminka zabila husu, ta se toho nebála, já se toho tedy štítila (smích), já jsem se 

dištancovala, prostě jsem se štítila a já to dělat nebudu, musela to místo mě dělat mladší 

sestra, ta se toho taky nebála. Já to odjakživa nemám ráda, no. Já jsem byla hrozný stvoření, 

no, jde to se mnou, do dneška se těchhle věcí štítím (smích).  

T: A dodržovali jste ještě nějaké svátky? 

A: No, spíš už moc ne, jako třeba čerta a Mikuláše, to jsme vždycky utíkali za těma 

čertama (smích) a pak jsme taky dělali čerty pro děti. No, taky ty Velikonoce jsme slavili, 

měli jsme vokna ozdobený, vajíčka nabarvený, měli jsme plnou mísu! To jsme je barvili 

papírama, cibulí, petrželkou, aby to bylo zelený a tak, no. Kluci nás chodili mlátit, jéžiš, to 

my jsme se před nimi zamykaly! (Smích). Oni byli takoví nemilosrdný, mlátili moc, přes 
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nohy, jsem jim říkala, že to bolí přes ty lejtka a ještě jak jsme neměly kalhoty, tak to jsme 

potom měly úplně nateklý nohy, my jsme měly pomalu jelita! 

T: Ještě bych se zeptala, jestli jste jako děti jezdili někam na prázdniny? 

A: No, moc ne, my jsme jako měli hodně práce, měli jsme velký pozemek, hodně 

dobytka a tak. Měli jsme vlastně patnáct krav, jalovice, jo a měli jsme taky prasata, tři 

ovečky, ty byly na zahradě a todleto všecko dělala maminka, dojila je a tak. Potom si vlastně 

šetřila peníze na dojičku, aby měla, přece jenom ty ruce ji bolely. No, pro to mlíko si jezdili 

i z mlíkárny a pak to rozváželi, to víte, muselo se to všechno zvládnout (úsměv). My jsme 

tedy na nějaké prázdniny úplně čas neměli, ale rodiče nás neomezovali, to ne, my jsme si 

mohli hrát, když jsme měli své povinnosti hotové, tak jsme mohli jít ven, koupat se, jen jsme 

museli přijít na večeři. To jsme se starali o slepice, husy, žlaby, uklízet chlívy, to bylo naše, 

maminka si jen dojila ty krávy, tatínek se staral zase o koně, tatínek hrozně miloval zvířata, 

běda, kdyby se někomu mělo něco stát, to vždycky všechno kontroloval a staral se, když 

třeba kráva rodila nebo tak, to se všechno staral taky. A v zimě jsme ve volném čase zase 

lyžovali, holky musely všechny v sukních, to pro nás nebyly tepláky nebo kalhoty! No a taky 

jsme si vzali vod řeky ty lodě a v nich jsme sjížděli ty kopce, jéžiš, co my jsme se nablbli! 

(Smích), krásný to bylo, vopravdu krásný. Tydlecty dnešní děti mají tedy výhodu, když 

rodiče jako maj peníze, tak je vezmou na ty hory a todle, to zrovna moje vnučka byla takhle 

s rodinou na horách a já jsem si z ní dělala srandu, že jeli takovou dálku za sněhem a že nám 

ho tady tolik zrovna napadlo (smích).  

Rozhovor č.3., 17.2.2019 

T: Paní Květo, při minulých povídáních jste říkala, že jste se po odchodu z dětského 

domova odstěhovala do města Y, kde jste potkala svého manžela, měla jste před ním ještě 

nějakou první lásku? 

A: No, já jsem měla kamarády, ale lásky jako ne, to jsem měla až manžela. Ale 

pamatuju se, že manžel měl přede mnou lásku, dokonce byli zasnoubení, měli se brát až by 

přišel z vojny, to bylo ještě než jsme se neznali. No a von tehdá byl na tý vojně a ona dělala 

zdravotní sestru, jako porodní bábu a von tam dělal i tatínek jeho, manžela otec tam byl. A 

viděl, že vona měla samýho mužskýho tam, tak mu to na tu vojnu napsal a řekl mu: „Heleď 

se, vona je tu samej chlap, jestli můžeš, přijeď, dej si na to pozor a nějak se rozhodni.“ No a 

von tenkrát nějak přijel, to mi pak říkal a ona si namluvila kováře a přišla s ním do jinýho 

stavu, tak se s manželem rozešli, to se rozumí. Von když přijel z vojny, tak vona už byla 
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vdaná, no. Ale já jsem za to ráda, věříte? Měla jsem hodnýho manžela, my jsme se tenkrát 

poznali v tý Kadani, já jsem se zrovna koukala z vokna a zrovna tam přijeli vojáci s cisternou 

pro vodu. Voni tam chodili taky na obědy do blízký restaurace, no a já jsem se na ně dívala, 

jsem si takhle vodendala ty kytky, abych líp viděla (smích), no a von se mě zeptal: „Nešla 

byste tancovat?“ A já mu řekla: „No, to bych teda nešla!“ A von se smál a povídal: „ Já si 

vás stejně vemu!“ A já povídám: „Jó? Chcete, abych Vám ten květináč hodila na hlavu? No 

ať už jste pryč!“ (Smích), takže takhle my jsme se potkali, no, že jsem mu chtěla hodit 

květináč na hlavu. Pak jsme se tedy potkali na zábavě, začali jsme spolu blbnout a bylo to. 

Poznali jsme se, to mně bylo snad sedumnáct, no a ve dvaceti jsem se vdávala a 

v dvaadvaceti už jsem měla dvě děti (smích). My jsme se tedy po svatbě odstěhovali 

k manželovým rodičům do vesnice Y, a von potom začal jezdit na ty montáže, von měl totiž 

vystudovanou jemnou mechaniku a elektroniku, takže si ho považovali, byl vopravdu moc 

šikovnej (úsměv).  

T: Říkáte, že jste ve dvaadvaceti letech měla dvě děti, mohla byste mi o nich něco říct? 

A: No, jistě, mám tedy kluka Honzu a dceru Mílu, jsou vod sebe o čtrnáct měsíců. Já 

si pamatuju, že jsem z toho jako byla hodně překvapená, že jsem podruhé těhotná (smích). 

To jsem tenkrát byla u rodičů na návštěvě, byla jsem tam jenom s klukem tedy a maminka 

mně povídá: „Holka, Ty se nějak spravuješ, co děláš?“ A přišla tam sestřenice a povídá: 

„Hele, já jdu zejtra k doktorce, nechceš jít se mnou? Dyť přece si ji pamatuješ.“ A já 

povídám: „A víš, že jo?“ No, tak maminka mi hlídala toho kluka a doktorka povídá: „Prosím 

Tě, co blbneš, dyť jsi pět měsíců v jiným stavu.“ Ale já měla menstruaci! A já povídám: 

„Paní doktorko, to není možný, dyť já mám pravidelně každý měsíc menstruaci.“ A vona 

říká: „Ale máš ji málo, viď?“ A já povídám: „No, moc né...“ Já jsem ji tedy nikdy neměla 

moc silnou. No, to víte, řádila jsem jako černá ruka, můj manžel to přivolal, von to věděl, 

von chtěl totiž holku a bylo to (smích). 

T: A Vy jste říkala, že Váš manžel potom jezdil na ty montáže, že byl v té Sýrii a kde 

ještě? 

A: No, von tedy pracoval pro Škoda Export a z tama ho posílali do Rumunska, 

Bulharska, tam jsem byla s ním, potom byl i v Ghaně v Africe, tam byl dva měsíce a když 

se vrátil z tý Ghany, tak mu řekli, že půjde do Ruska, měl jít na Ukrajinu, říkám: „Honzo, 

nedělej to, tadydle jsi byl ve vedru, doma budeš čtrnáct dnů a půjdeš do Ruska do mrazu? 

Nedělej to, odmítni to, že jako nemůžeš, že se necítíš dobře.“ No, tak jim to vodmítnul, to se 
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jim jako moc nelíbilo, že tam nepojede. Tak jsem mu pak řekla: „Hele, Honzo, když už 

nechceš jezdit po těch montážích, tak jdi do dílen.“ A von povídá: „ No, za čas stejně půjdu.“ 

Takže pak šel do dílen a jenom takhle po Československu jezdil, taky jezdil vypomáhat, 

když to bylo tady poblíž, my už jsme nechtěli, aby jezdil, dyť byl pořád pryč a já s dětmi 

sama. Já jsem tedy s manželem jezdila, většinou tak na měsíc. Jako, byla jsem překvapená, 

že mi to tedy dovolili v té práci, že jo, měsíc volna. Děvčata potom musela dělat za mě, 

protože to byl plán a to se muselo dodržovat, že jo. No a děti už byly větší, takže už s náma 

jezdit nechtěly, kluk vůbec ne, holka se mnou byla ještě v tom Rumunsku, no (smích). Von 

manžel, když byly děti ještě malý, tak jezdil na montáže jenom po republice, jo, Slovensko, 

Morava, ale potom už musel i do toho světa, no. Děti s náma na dýl jely jenom do té Sýrie, 

ale tam jsme je museli učit! V osum hodin už seděly za stolem a učily se, my jsme s nimi 

totiž museli jednou za půl roku na zkoušky a to nám v té škole pak řekli, že jsme napřed, že 

to umí. Jako dostaly za tři, na jedničky to nebylo, ale zvládaly to a šlo to. No a když jsme 

pak jeli na ty zkoušky, tak děti už tam zůstaly, já se vrátila, a potom na podzim 

v šedesátýmdevátým jsem se vrátila do Česka a manžel řekl, že tam skončí taky, byl tam 

hnedle tři roky (povzdech). Ale potom v říjnu v šedesátým devátým už jsme jeli spolu domů. 

A to jsme si tam koupili auto a tím autem jsme celou tu trasu jeli domů, trvalo nám to asi 

dva nebo tři dni, my jsme si to všechno naplánovali, kolik musíme každej den ujet a kde 

budeme spát, já jsem byla navigátor (smích). Takže já jsem vlastně musela všechno připravit, 

pekla jsem sekanou, takový to sladký mlíko Pikao, ovoce a zeleninu jsem měla připravenou, 

abysme měli co jíst, měli jsme v autě takovou malou ledničku, tam jsem měla čokolády, 

sýry, mlíka a různý ovoce, abych přivezla mamince (smích). To jsme po cestě museli 

zastavit, něco se nám stalo s výfukem, to byly tak úzký cesty, já se tak bála, kdyby někdo 

jel, tak nás smete! Z jedný strany skály, z druhý svah dolů a manžel povídá: „Jo, holka, 

budeme to mít po cestě krušný.“ A já povídám: „ To nevadí, hlavně, že se dostaneme domů!“ 

Celou cestu, co jsme jeli, mi bylo špatně, já jsem nemohla jíst, nemohla jsem spát, nic. Tak 

jsme to nakonec zvládli domů, vrata byly votevřený, projeli jsme a u těch vrat jsme si urvali 

výfuk (smích), celou cestu jsme zvládli, bylo to dobrý a doma se nám to auto rozbilo, tak 

jsme se tomu s tátou smáli (smích). Bylo to pěkný, vopravdu moc, stálo to za to! No, to jsme 

po cestě spali třeba v Turecku, pak v Jugoslávii, vlastně v Turecku dvakrát. V té Sýrii nám 

bylo dobře, byli jsme všichni pohromadě a to, co jsem viděla tam, už nikde jinde neuvidím, 

to byl úplně jinej svět! Taky jsme vlastně byli v Damašku, tam byl velkej trh, to byla 

ohromná, nádherná tržnice a vedle byl hotel, ten se jmenoval Alibaba a čtyřicet loupežníků 
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(smích). Tam byla výloha, vobrovská a tam se na tyči točilo jedno kuře za druhým, jako 

grilovaný, víte? Tam my jsme často, móc často chodívali a smáli se, že se to tam takhle 

jmenuje (smích). Byly tam krásný věci a ty trhy, tak nádherný věci, co tam měli, to jsme 

v životě neviděli. Bylo to opravdu krásný období. No a my jsme pak vlastně v tom 

devětašedesátým roce jeli zpátky do Česka, jeli jsme tedy tím autem a byli jsme šíleně 

nafasovaní (smích). Protože babička taky chtěla věci, to byly holandský másla, cizí sýry, ty 

byly teda vynikající! Taky ovoce jsem sem vozila, to bylo granátová jablka, mandarinky, ty 

jsme měli na zahradě, tam jak jsme bydleli, to se tedy nedá porovnat s tím, co je dnes. Taky 

jsem si přivezla svačinový okurky, pak jsem je scháněla i tady u nás, ale to jsem nesehnala, 

až zhruba před 7 lety jsem je sehnala, to už jsem si je i pěstovala sama. Ty se neloupou a 

jsou tak dobrý, tak hrozně dobrý (smích), kdybyste si je někdy chtěla zkusit pěstovat, tak 

naprosto doporučuju, Vendulko, ty jsou opravdu vynikající!  

T: Měla jste na starost domácnost, práci, děti, jezdila jste za manželem na montáže, 

jak jste to všechno zvládala? 

A: No, to víte, já jsem musela. Někdy, když na to vzpomínám, tak si říkám, jak jsem 

to zvládala. Já jsem vstávala ve třičtvrtě na čtyři, jela jsem autobusem do práce, domů jsem 

přijela z práce v půl čtvrtý, jo a teďko, no, tak tedy moc jsem nevařila, protože většinou 

maminka tedy vařila, tak mi dala a když už jsme bydleli sami, tak přece jen už jsem 

nepotřebovala, nemusela jsem toliko vařit. Manžel byl na to jídlo skromnej, ten nepotřeboval 

mít pořád maso nebo tak, ten měl rád zeleninu, než mu ji tedy zakázali. Takže já kolikrát 

jsem si říkala teďko, jak já jsem tohleto mohla zvládnout, to nevím, neumím si to představit. 

Vona mi hodně pomáhala tchýně, to tedy ji musím nechat, hodně pomáhala, hlídala nám 

děti, uvařila, jo a todleto všechno, teď už se mi nechce, ráno jsem třeba do devíti hodin 

v noční košili! Pak si řeknu, že nakoupit půjdu až po obědě, já se nikam nehoním (smích). 

Dřív tedy asi bylo více síly. My jsme museli utíkat za dětma, protože tam nebyla škola nebo 

jesle v té vesnici Y, takže hlídala babička a já ji utíkala střídat. Mám hodný děti, Honza, to 

je takovej pytel dobroty, ten je tak hodnej, až je blbej (smích). To Míla, ta je průbojnější, ta 

si nenechá nic líbit, vona je vlastně vod patnácti v městě Y, tam se vyučila a teď dělá 

v laboratoři, dělá tedy s kyselinama a todleto všechno. No, má tam pěknej byt, ten ji zařídil 

manžel, když se rozváděli, to se takhle vyrovnali, von se s ní rozvedl, protože nemohla mít 

děti, no (smutný povzdech). Syn, ten dělá elektrikáře, jo, má manželku a dvě děti, holku a 

kluka. Mají postavíno kousek vodtud, v takové malé vesničce. Vnučka má na zahradě taky 

postavíno a chtějí, abych tam byla s něma, ale já tam nepudu, protože tam chcíp pes! Já bych 
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tam byla pořád sama, takhle mám aspoň ženský kolem sebe, můžeme pokecat a zajít na kafe. 

Já bych tam vůbec nebyla, to není pro mě, já mám domov tady.  

T: A když jste ještě bydleli s manželovými rodiči, měli jste nějaká zvířata, o která jste 

se museli starat? 

A: No, měli jsme pár králíků, tři kozy, to jsme taky sbírali smetanu a stloukali máslo, 

jo. Manžel ten byl vychovanej na kozím mlíku, ten ho miloval! (Smích). My jsme tam 

pomáhali s čím bylo potřeba, nám se tam žilo dobře. My jsme potom dostali vod jeho 

maminky parcelu, jako že jsme si ji koupili, no ale vrátila nám peníze, a tak jsme si tam 

postavěli svůj domeček. Měli jsme to kousek vod nich, viděli jsme si na baráky, no a tam 

jsme bydleli celou tu dobu až do důchodů, ve městě X jsem tři roky, no, já tam pak už 

nechtěla bejt sama. 

T: Jestli je to v pořádku, vrátila bych se ještě k těm padesátým letům, pamatujete si na 

nějaké politické represe v té době? 

A: No, tak jako to víte, vono to probíhalo, ale moc se vo tom nevědělo a nesmělo se 

vo tom vůbec mluvit, protože vono se hodně udávalo, jo, prostě žaloval jeden na druhého, 

aby se zase von udělal hezkej. Takže se jako každej bál mluvit o různých tématech, lidi se 

hodně trestali, no. Ta doba byla hodně špatná, to bylo vopravdu špatný, dyť v těch 

padesátých letech komunisti zabírali statky a všechno, co kdo měl se dalo do JZD. Nám tedy 

vzali dobytek a hodně toho zabavili, manželovejm rodičům zabavili hospodu, no, to se tak 

dělalo, znárodňovalo se to. Voni ty lidi vystěhovávali, třeba museli úplně někam jinam, 

odejít z domovů, to byla vopravdu hrozná doba! V těch padesátých letech vlastně přišla 

měna, tuším že v padesátomtřetím roce. To hlásili, den předtím hlásili, že to nebude, aby se 

nikdo nebál, že nikdo o vklad nepřijde a ráno byla měna! Moje maminka pálila peníze 

v kamnech, voni to totiž nevyměnili, tedy jako měnilo se to, ale snad jen 5:1, což bylo nic. 

To tenkrát byly velký nepokoje, lidi se báli, přišli o úspory, to byla vopravdu zlá doba, šlo 

to tak nějak ze všech stran (povzdech). No, potom byl ten vosumašedesátej rok, to jsme byli 

v tý Sýrii, báli jsme se tedy o rodiny a kamarády, to víte, člověk nevěděl, co se děje, vono 

tenkrát dost lidí i zahynulo, jen se o tom tolik nemluví, víte? My to věděli za pět minut 

dvanáct! A když jsme se v tom říjnu v devětašedesátým vrátili, tak jsme jim to říkali, že jsme 

to věděli ještě před dvanáctou. 

T: Takže když potom přišla Sametová revoluce, udělala Vám radost?  
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A: No, jelikož můj švagr byl u policajtů, von byl u kriminálky bartolomějský, myslím, 

von byl totiž šéf mordparty, tak to tenkrát říkal, že to bylo špatný, že se to všechno zvrtlo. 

Že to bylo myšlený jinak, ale že si to sebral Havel a tak. Vono to totiž mohlo dopadnout 

všechno jinak, voni chtěli svrhnout ten systém, ale úplně jiným způsobem, ne že by měli jít 

študáci, ti to vlastně nejvíc obstarali. No a potom už se to všechno zvrtlo, na tom Václaváku, 

když to člověk všechno viděl v tý televizi, tak to bylo vošklivý. Já jsem to tedy ne jako 

schvalovala, ale nelíbilo se mi to, že ty studenty takhle mlátili, to bylo špatný a myslela jsem 

si, že to mělo dopadnout jinak, nemělo to bejt, ubližovat studentům. Říkala jsem si, že 

uvidíme, co bude. Voni by bejvali zabili i mýho švagra! To byli tajní, že jo, von musel 

skovávat i svoje děti, jeho žena vod něj odešla, že to s ním trpět nebude, odešla i s dětma, 

švagr byl tady s námi na vesnici a von se musel potom vopravdu schovávat, pak ho zavřeli 

na dva měsíce, no, protože ho v tý naší vesnici jedna ženská udala! Všichni jsme věděli, že 

to byla vona, ona udávala všechny, stačilo se na ni špatně podívat a už Vás hlásila. A přitom 

von byl jenom u tý mordparty, řešil jenom ty vraždy. Takže tenhle 17. listopad nás jako 

docela poznamenal, manžel to tedy bral všechno nějak sportovně, já si myslím, že von se ani 

nebál, co a jak bude, akorát o toho svýho bráchu, no. Takže mně se ta revoluce celkově 

nelíbila, no.  

T: A když jsme u té politiky, chodíte k volbám? 

A: Ne, ale dřív, když žil manžel, to jsem chodila, chodili jsme každej rok, tedy 61 let 

jsme spolu chodili k volbám (úsměv). Manžel musel chodit vždycky, pak ale když umřel, 

tak jsem si řekla, že už chodit nebudu, stejně se nic nezmění. My jsme jako dělníci volili 

jedině komunisty, celý život, teď už tedy nevolím, no.  

T: No a kdybyste měla srovnat, která etapa ve Vašem životě byla taková nejlepší? 

A: No, asi z těch důvodů, že jsme byli pryč, měla jsem tam děti, měla jsem tam 

všechno, tak bych řekla ten 67.-69.rok. To bylo nejlepší, protože jsme byli spolu a denně! 

Jinak byl manžel pořád pryč a já s dětmi sama, no.  

T: A kdybyste měla porovnat žití tehdy a žití dnes? 

A: To víte, vono se to nedá porovnat s tím, co je dnes a co jsme tenkrát měli a neměli. 

Teďko hele já nemůžu říct, že se mám špatně, to ne, dobrej důchod mám, to všechno je fajn, 

sama si všechno dělám, co se týče po zdravotní stránce, tak jako musím zaklepat, nemám se 

špatně. Ale je taková ta nejistota, člověk se kolikrát bojí vyjít večer ven! To dřív nebylo, 

nebáli jsme se, jeli jsme domů ve dvanáct v noci okolo lesa a všechno bylo v pořádku, teď 
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bych se už bála, to bych takhle nejezdila. Dneska nemáte v podstatě doktory, zubaře, nic, 

všechny obtěžujete. Vono jako ani za komunistů se mi nežilo špatně, byla ta jistota práce, 

zdravotní jistota a tohlecto všecko. Dřív za těch komunistů jsme třeba jezdili i na brigády, to 

jsme dělali ještě při práci, mně se moc nechtělo, měla jsem doma malý děti a spoustu práce, 

že jo. Ale jo, ty brigády byly fajn, to byla sranda, sice se člověk nadřel, to jako jo, ale byla 

tam vždycky taková dobrá parta a sranda, no, sázeli jsme stromky v lesech, pracovali na poli, 

vybírali brambory a tak, no. My jsme vlastně byly s kamarádkou Miladou i na rekreaci! Byly 

jsme na Hrubý Skále, tam to bylo moc pěkný (úsměv). To jsme takhle jezdívaly, měly jsme 

z práce průkazy vod ROH, zase se člověk jinak vodreagoval, no. Ale řeknu Vám, já když 

dneska vidím ty mladý, jak voni nepracujou, nemusej, jim stačí pár korun a jdou si pro 

podporu, což se mi tedy nelíbí, mladí lidi by měli pracovat a snažit se zabezpečit rodinu. 

Když chci práci, tak si přece najdu práci a nesedím na zadku! Já se kvůli těmhle věcem 

nemůžu dívat na televizi, mě to hrozně štve, jak ti lidi dneska nechtějí pracovat a stěžují si. 

To vůbec neví, co je to pořádná práce, co my jsme se nadřeli a jen za pár korun! Dennodenně 

nám prošly rukama metráky, pořád jsme museli pomáhat a pracovat, od dětství až do 

důchodu! Dnešní mladí si vůbec neuvědomují, vo co to mají jednodušší.  

T: A kdybyste měla možnost vrátit se do určité Vaší životní etapy, kterou byste si 

vybrala? 

A: No, já nevím, asi první roky po svatbě, to bylo moc hezký, měli jsme pak malý děti 

a byli jsme jako rodina, no. Na to já vzpomínám moc ráda (úsměv). To bylo něco úplně 

jinýho, člověk byl zamilovanej, byli jsme spolu, začínali jsme jako. To bylo takový plynulý, 

řekla bych nejsnazší období v mém životě. Dětství taky ušlo, jen prostě ta válka a schovávání 

se, ale celkově jsem měla hezký život, to jako jo (úsměv).  

T: A jestli se můžu zeptat, která ta etapa pro Vás byla naopak nejobtížnější?  

A: No, nejtěžší pro mě bylo, když já jsem tedy omarodila, protože říkali, že mě vytáhli 

hrobníkovi z lopaty, pak tedy taky jak jsem byla na operaci s tím čípkem, to taky bylo těžký 

období a jinak já si myslím, že to nebylo špatný. Akorát pak když táta vonemocněj, to už 

pak bylo horší, měla jsem o něj strach, protože měl i klinickou smrt, jo? Pak mu vlastně dali 

i toho budíka a tohlecto, to bych řekla, že bylo nejtěžší pro mě, protože tohle zvládnout, to 

bylo těžký. Než jsem ho viděla vcházet do vrátek, tak jsem byla zoufalá, čekala jsem, jestli 

přijede, jak přijede, jestli mu bude dobře. Taky jsme ho kolikrát byli hledat a pak jsme ho 
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našli ve škarpě, von normálně omdlel! To tedy bylo ještě než dostal toho budíka na srdce. 

No a co byste ještě chtěla vědět? 

T: Vy jste říkala, že jste v tomto pečováků už tři roky, jak se Vám tady líbí? 

A: No, moc, jsem ráda, že mám ty možnosti, že mi můžou vyprat, nakoupit a tak, já to 

tedy nepotřebuju, jenom si nechávám prát povlečení, protože to by mi tak hezky nevyschlo. 

Jinak se o všechno starám sama! Chodím si nakoupit, vařím, peču, uklízím, zatím to zvládám 

a jsem za to moc ráda, že jsem se dožila tohodle věku a že to ještě nějak jde (smích). Já tedy 

chodím sem dolů i na pedikúru a občas na masáž, vona ta paní masérka je šikovná a je fajn, 

že to mám hned v baráku, že vyjedu výtahem a jsem doma (smích). Taky tu mám ženský, 

vobčas zajdu do klubovny si s něma pokecat, takže mám i zábavu. Já si tedy nejvíce čtu, 

miluju Harlekýnky, do těch se může člověk vcítit a opravdu tomu rozumí (úsměv). 

T: Máte to tu moc pěkné, to je všechno Vaše vybavení nebo jste něco dostala i od 

pečovatelského domu? 

A: (Úsměv), to jste hodná, děkuji! To je všechno moje, já si to přivezla z našeho 

baráčku, víte? Tady to byl holobyt, jenom tenhle sporák a kuchyňskou linku jsem dostala, 

jinak nic. Ale nestěžuju si, jsem moc ráda, že tu jsem! (Úsměv). 

T: Moc Vám paní Květo děkuji za rozhovory, velmi si jich cením! (Úsměv). 

A: No, rádo se stalo! Kdybyste ještě potřebovala, víte, kde mě najdete (smích). 
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1.5 Rozhovor s paní Evou 

Vysvětlivky: T – tazatel, A – aktér 

Rozhovor č.1., 26.2.2019 

T: Paní Evo, mohla byste mi na začátek o sobě něco říct? 

A: No, tak já to vezmu hnedle z kraje (smích), tak narodila jsem se v třiatřicátým roce 

na vsi, na vesnici Y kousek od města X, mám tedy dva sourozence, sestra je vo čtyry roky 

mladší než já a brácha přesně vo deset, tak je ještě dost mladej (smích). Chodila jsem tedy 

do školy do vesnice Y, no, ale nechtěla jsem do ní chodit, maminka mě tam musela hnát 

klackem (smích), protože já v šesti letech, když jsem měla nastoupit do první třídy, tak jsem 

dostala záškrt a pustili mě prostě akorát v srpnu z nemocnice, vod září jsem měla jít do školy, 

jenomže já jsem byla nějaká bídná. To přijela teta se strejdou z Prahy a teta říká mamince: „ 

Haničko, dělejte něco s tou holkou, ta se nám nelíbí.“ Jo, protože jsem jako špatně mluvila, 

huhlala jsem nějak no a na to maminka povídá: „No a co s ní můžu tak dělat, když nám ji 

teď pustili z nemocnice z Příbrami.“ Tam mi léčili ten záškrt, jo a říkali, že je to všecko 

v pořádku. No, ale strejda potom, to bylo v devětatřicátým roce, to už byla válka a von měl 

velký postavení v Praze jako, protože tam dělal nějakýho toho mistra právníkům tam. No a 

tak měl známosti, tak jsme prostě jeli do té Prahy, tam to zařídili, no a voni si mě tam rovnou 

nechali, poněvadž já jsem měla obrnu (povzdech).  No, takže jsem místo do školy šla do 

Prahy do nemocnice a to si vzpomínám, to mi bylo šest let, já tam být nechtěla, tak jsem 

brečela a já je kopala a kousala, jenže voni mě popadli za nohy a za ruce, vodnesli mě nahoru, 

zavřeli a hotovo. Tam jsem ležela vod září až do října nebo snad až do listopadu! A to jsem 

na tom byla tak špatně, že rodiče dostali telegram, že jestli mě chtějí vidět živou, tak aby 

okamžitě přijeli do Prahy. Tak vím, že vždycky maminka mi povídal, že tam za mnou do tý 

Prahy jeli Flamendrákem v noci z města X a že jel i strejda s foťákem, aby na mě měli 

památku, jestli mě tedy stihnout ještě živou. A to maminka vzpomínala, že chtěla na tetě, 

jestli nemají zrnkový kafe, jestli by ho prostě nepřinesla, že by mi ho dali, jestli by mi 

neposílili to srdce, že by zkusili ještě jeden lék. No a jestli by to to srdíčko vydrželo, tak že 

bych se z toho možná mohla dostat. Takže vona teta vopravdu to kafe přinesla a dali mně ho 

a vono mi to opravdu pomohlo! Voni potom znovu ráno za mnou přijeli a doktor jim řek, že 

prostě mám vyhráno, že prostě jsem to přežila tu krizi. Ale já vůbec nechodila, protože ty 

nohy jsem měla jeden velkej strup, jak jsem to měla rozpíchaný. Já jsem nemohla polykat, 

jo, takže co jsem snědla se mi vrátilo nosem, takže já jsem nic nesnědla, ale dostala jsem se 
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z toho. Pak už jsem snad jako pomalu začala, ale stejně mě jen tak nepustili. Já jsem tam pak 

byla u tý tety a strejdy, jsem musela chodit na kontrolu. Voni bydleli v Bubenči, tak vím, že 

mě strejda vždycky popad a posadil si mě na ramena a nes mě do tý nemocnice na kontrolu, 

aby tam se mnou naši nemuseli pořád dojíždět. A to teta vzpomínala, že když se zeptala, co 

bude k jídlu, jako k večeři, tak já jsem chtěla furt šunku a to mi zůstalo asi, já jsem na tu 

šunku nějaká zatížená (smích). To já se tomu směju kolikrát i dneska, když si ji beru, že já 

jsem chtěla jen a jen šunku (smích). No a tak já jsem v té Praze takhle byla až do prosince, 

až potom na svátky mě dali domů, že jsem tedy byla jako dobrá, no. A teď jsem od pololetí 

měla začít chodit do školy. Jenže to se řeklo do školy, dyť voni už psali sedmičku a já jsem 

neuměla ani čárku. No a tam byl nějakej učitel, to mně říkala maminka, já si to až tak moc 

nepamatovala, no a von mně dycky huboval, moc na mě křičel, neměl na mě nervy a já kvůli 

tomu nechtěla do tý školy chodit. A to maminka dycky říkala: „ Já jsem šla do lesa za 

tatínkem s obědem v zimě a přišla jsem domů a Tys do školy nešla!“ Protože to jsme se učili 

dohromady,  jak jsme byli na vesnici, tak tam bylo osum ročníků, takže do pátý třídy to učila 

jedna učitelka a vod pátý zase někdo jiný. No a pak jako tím jsem nechtěla do tý školy chodit, 

tak maminka vzala klacek a hnala mě do tý školy. Jak šla za mnou, tak jsem šla, ale jak se 

votočila, tak jsem šla za ní zpátky domů (smích). Takže maminka mě pak dohnala vopravdu 

až do ty školy, až k řídícímu a říkala mu to, že tam nechci chodit a tak jako. No a von říkal: 

„ Víte co, tak já si ji vezmu sám, já to s ní zkusím, nějak jí to doučit a když ty děti nedožene, 

tak bude ten jeden rok opakovat. Má bejt doma? Tak ať sem chodí a bude to.“  Takže se 

takhle dohodli a von si mě vopravdu vzal na starost, tomu učitelovi nakázal, aby mi ničím 

nehuboval, jenom, že jsem si to tam vodseděla... Jenomže já jsem ty děti přes ty prázdniny 

dohnala, já jsem se to všechno naučila! Takže já jsem potom po prázdninách šla do tý druhý 

třídy. Takže já jsem takhle začínala tu školu, nějak jsem to musela zvládnout, no (úsměv). A 

to maminka dycky vyprávěla, my jsme tedy měli takovou malinkou hospodu a tam vedle se 

stavěl takovej velkej statek, tak tam byli dělníci a ti k nám nemohli chodit, měli starost, aby 

ty jejich děti nedostaly taky tu obrnu, tam k nám nemohli jít ani na to pívo. No a vony ty 

jejich děti to pak měly taky, měli dva kluky a ti už tu obrnu měli, voni to měli v nohách, 

nemohli tedy vůbec chodit. To já jsem se z toho dostala snad tím, že jsem to měla v okolí 

toho krku, že jsem tam neměla jako nic ochrnutýho. Takže takhle já jsem začínala, no a 

odtamtuď vod nás sem (do města X) to bylo sedum kilometrů, no a do školy do vedlejší 

vesnice, to jsme měli do pátý třídy, a pak jsem chodila do měšťanky sem do města X. To 

jsem chodila každý den sedum kilometrů do školy, v zimě pěšky a v létě na kole. A v zimě, 
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no to když si člověk vzpomene, ty mrazy, jaký tenkrát byly! Já jsem chodila 

v sedumačtyřicátým roce a to byly takový mrazy! Já jsem chodila ráno v šest hodin ráno 

z domova, to jsem šla, měsíc svítil, pod nohama to chrastilo, jakej byl mráz a přišla jsem 

jsem v šest hodin večer domů zase. A to už měla maminka připravené umyvadlo se studenou 

vodou a rovnou mi tam dala ruce a nohy, protože měli s tatínkem strach, abych to neměla 

omrzlý. Jaký taky bylo voblečení po válce, vždyť nic nebylo, to já když se vzpomenu, já 

jsem měla takový šněrovací boty jako kluk, takový křusky, ještě na to vzadu podkovky, vono 

to pak tak klapalo. No a to tady ve městě X byla škola rozdělená na dívčí a chlapeckou, to 

se nechodilo takhle dohromady. Takže to holky, když přišly do školy, tak měly už připravený 

papuče nebo ponožky teplý, aby se zahřály. Já jsem takhle přišla a spolužačka už zouvala ty 

teplý bačkory a půjčila mi je. Já s holkama zase měnila housky, protože vony měly furt než 

housky a já neměla nic jiného než chleba se sádlem (smích) a jim byl lačnej ten chleba, 

protože to byl domácí, že jo, to maminka pekla. Takže já jim dala chleba a vony mně za to 

dycky housku, jsem takhle s nimi pořád měnila (smích). No, takže tady jsem chodila do 

měšťanky až do těch čtrnácti let, a pak jsem jenom rok chodila, tady byla jako taková 

zemědělská škola, jo, taková, tak tam jsem chodila rok, a pak jsem šla tady do výkupu, tam 

bylo družstvo a voni zrovna hledali do kanceláře sílu. A tam mě tenkrát přihlásil učitel ze 

školy a já jsem se tam dostala, takže hned vod těch šestnácti let jsem chodila do práce. To já 

když si takhle vzpomenu, co ty děti dneska mají peněz a všeho u sebe, jo, já jsem tam 

vydělala pár peněz, já je musela odevzdat. Já jsem se vdávala docela brzy, to mně nebylo ani 

devatenáct a tenkrát to bylo takový, že třeba dostali do obchodu rýži a já že bych ji chtěla na 

tu svatbu. Já jsem v tom obchodě tedy známou neměla, ale jak jsem dělala v tom výkupu, 

tak jsem vyplňovala takový tabulky, tam se zapisovalo, kdo kolik čeho odevzdal. Víte, dřív 

museli lidi odevzdávat takhle část, co měli a když to nesplnili, tak si třeba nemohli ani prase 

zabít nebo tak, že to byly takový jako naplánovaný věci. A nebo tenkrát se tady se začal 

pěstovat len a kdo prostě to neodevzdal, nesplnil to jako jo, tak ten si to prase vopravdu 

nemohl zabít. A já jsem právě zapisovala, kdo toho kolik odevzdal a takový. No a tam byla 

paní, ta měla pět nebo šest dětí a ta tam vždycky chodila brečet, že to nemůže splnit, že má 

děti a ty mají hlad a že má prase a že si to nesmí zabít, že jí to nechtějí dovolit. A to já, když 

se vzpomenu, já jsem jí tam něco připsala, takže voni ji to prase pak dovolili zabít. A vona 

prostě ta jedna její dcera, ta mně byla tak hrozně vděčná, že právě, když dostali rýži, to bylo 

malinko, jen na příděl, a vona věděla, že se chci vdávat, tak mi tenkrát asi dvě kila rýže 

nechala. Vona ta rýže stála asi tři stovky a já ty peníze neměla, já jsem musela říct mamince, 
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protože jsem musela vyndat každou korunu, tak jsem musela jít za mámou a poprosit ji, aby 

mi ty tři stovky dala. No, moc se do toho rodičům nechtělo, že to nepotřebuju, tak jsem 

scháněla jinde, no. To já když se vzpomenu, ty děti co prostě mají, to my jsme museli otáčet 

každou korunu, to neexistovalo, aby si někdo něco jen tak koupil. Táta, když takhle občas 

jel do města X, tak koupil deset deka bonbonů, to bylo jenom tvrdý cucací cukroví, já se 

vzpomínám, to byly takový špalíčky barevný, no a to tatínek přinesl domů a my jsme byli 

tři, tak jsme se rozdělili a dostala máma i táta, my jsme jako k tomu byly dycky vedení, jo? 

Taky se pamatuju, že jak jsme měli tu hospodu, tak já jsem musela všecky zdravit, ale ne 

dobrý den, to ne, já musela každýho přivítat a říct pěkně vítám! (Smích). A to já vzpomínám, 

jaká mi to tenkrát byla sůl do očí, že já takovej hajzlík malej a teď tam byli dospělí lidi a 

přišla jsem domů a musela jsem říct: „Pěkně vítám!“ (Smích). To já jsem taky kolikrát stála 

za těma dveřma, než jsem dostala tu vodvahu tam jít a takhle je přivítat (smích). Ale jinač, 

když to tak vezmu, dneska ty děti, co všecko člověk vidí, jaký je to rozjivený a co všechno 

maj a jak jsou nespokojený. To my, já když si třeba vzpomenu na Vánoce! (Povzdech). To 

jsme balili kostky cukru do papírků a to jsme věsili na stromeček, jo? To byly samý vořechy 

nebo malý jablíčka, cukroví pečený, to jsme věsili na stromek a vzpomenu si třeba, že tím, 

že jsme měli tu hospodu, tak právě zrovna jako, jak vedle dělali ten velkej statek, tak tam to 

měli pronajatý nějací vysocí Pražáci a jezdili tam jako na letní byt. A dycky když se chodilo 

na Vánoce na ty hony, když se chodilo střílet, tak voni dycky měli spoustu známej, tak to 

tam jezdilo tolika lidí! No a jednou, když takhle přijeli, tak že nám chtějí něco dát, tak nám 

přinesli kilo vyfukovaný čokolády, jako na stromek, figurky a takový. My jsme to nesměli 

sníst, my jsme to tam věsili tak dlouho, dokud se to jako úplně znehodnotilo, to jsme to 

museli po Vánocích sundat, dát zas do krabice a nechat to na další rok, abysme na tom 

stromku něco měli. No a pak, až se to nedalo vůbec věšet, tak jsme to vyhodili, no 

(povzdech). 

T: A jaké ty Vánoce tenkrát byly, co jste třeba měli na štědrovečerním stole? 

A: To se pamatuju jako dneska, protože to se zabil králík, protože žádný jiný maso 

jsme neměli, a toho králíka jsme měli k obědu i k večeři. Maminka z toho předního kusu 

udělala černou vomáčku, to bylo jako všecko koření, povidla, švestky, rozinky i vořechy se 

tam dávaly, když byly, no a zahustilo se to perníkem a k tomu jsme mívali knedlíky, tohle 

byl náš oběd na Vánoce, každej rok (úsměv). A k večeři byl tedy Kuba houbovej, pak 

bramborovej salát, ale co to bylo za salát! To se nedá s tím dnešním vůbec srovnat! To jsme 

uvařili brambory, nakrájeli na kolečka, posolilo se to, vopepřilo a vokyselilo, občas se tam 
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dala i cibule, to se promíchalo a k tomu byl ten zadek z toho králíka. No a i když nás pak 

bylo víc, tak jsme se vždycky podělili, každej jsme dostali takovej malinkej kousek masa, 

museli jsme si tedy povinně všichni dát Kubu, aby se nás držely peníze, to jsme museli jíst 

vod malička (smích). No a pak se uvařil hrnec čaje a jedli jsme štrůdl a vánočku, to bylo 

tedy jídlo jen na Vánoce. A nemyslete si, to nebyl žádný Ježíšek, já jsem v životě nic 

nedostala, protože to se nic nekoupilo, žádný hračky nic. To když bylo potřeba něco, jako 

punčochy nebo boty, tak to nám koupili, ale jinak ne. Já když se vzpomenu, když jsem 

chodila jako holka potom k muzikám, tak když jsem chtěla šaty, tak mi máma dala svoje 

starý, já to rozpárala a švadlena mi z toho spíchla šaty, protože na to nebyly peníze. To já 

když to dneska vidím, u nás se kvůli tomu i kolikrát chytneme, člověk byl celej život zvyklej 

zašívat a opravovat, nic se nevyhodilo, opravdu jenom až se to nedalo nosit. To dneska se 

všecko vyhodí, koupí se nový jako, jo, to jako nebylo.  

T: A když byste měla srovnat dřívější Vánoce a ty dnešní, které jsou podle Vás lepší? 

A: No, rozhodně ty teď. Protože člověk má možnost si i něco koupit, udělat radost 

druhým. Já mám nejmladší dceru ve městě Y, tam má rodinu, manžela a dvě děti, a s nimi 

já trávím všechny Vánoce, protože já už jsem sedumadvacet let sama, jako bez muže, tak 

abych nebyla sama. Vlastně akorát co se Terezka narodila, té letos bude sedumadvacet let, 

tak akorát jak se narodila, tak mi můj zemřel, právě v městě Y, protože tam byl v nemocnici, 

von mu to tam domluvil zeťák, manžel od dcery, von je totiž dětskej lékař a tam ho mají 

vopravdu hodně rádi. Já jsem se do toho města Y potom hodně najezdila, protože do práce 

už jsem nechodila a ty děti, když byly malý, tak jsem s něma pomáhala, protože zeťák měl 

hodně služeb a tak. No a po Vánocích jsme nabrali děti a odvezli je zase sem, tady byli všici 

tak ten týden a zeťák potom po službě přijel, pár dní jsme tady pak byli všici a voni pak jeli 

zase zpátky. Ty dnešní Vánoce, to je mnohem lepší, než ty naše dřívější, to nebylo nic, žádný 

dárky, nic. To já když to dneska vidím, Bóže můj, ty děti ještě nikdy nebyly takový 

spokojený s ničím, to by koukaly, jak se žilo tehdy. My jsme vopravdu peníze neměli, nic 

jsme si takhle nekoupili, byla jenom samá dřina. My jsme měli pár malinkých políček, jenže 

náš táta měl záduch, von byl nemocnej pořád, tak ten koukal, aby si tu práci ulehčili, tak 

kupoval stroje, do těch dával peníze, aby to bylo jednodušší. My jsme tedy měli mlátičku, 

sekačku, my jsme měli všechno, ani jsme to nevyužili na to naše pole, ale táta byl prostě 

takovej, že to musel jako si todle koupit, do toho mu nebylo líto dát ty peníze. To máma, 

když nám chtěla něco koupit, tak si na to musela našetřit a musela to dělat tak, aby von to 

neviděl, všecko jsme dělali tajně, poněvadž von by řekl, že to není potřeba (povzdech).To 
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dneska děti prostě nevědí, to i když se teď bavíme s dětma jako s vnoučatama, jak by 

koukaly, jaký to je, ničeho si ty děti dnešní neváží, ten Ježíšek, jak je to drahý všecko, to je 

hrůza! To zrovna včera tady byla vnučka a uklízela mi v koupelně, já už se totiž nezohnu a 

nemůžu, no. Tak mi tam uklízela a všechno mi povyhazovala, povídá: „Babi, to máš půl roku 

prošlý, snad v tom nemácháš prádlo!“ Tak jsem ji nechala, ať to udělá, já si zase jako koupím 

novou a budu ji tu mít jak dlouho, já jsem ráda, že mi to uklidí jako, jo? Ale to jako úplně 

všechno povyhazovala, i pantofle a tak, dneska se všechno vyhodí, to nemá ani cenu takhle 

se s nima bavit (smích).  

T: A jak jste mluvila o Vašich rodičích, mohla byste mi o nich říct něco víc? 

A: No, tak rodiče jako nebyli ani jeden vyučenej, to se tenkrát takhle moc nedělalo, 

voni měli malinkou hospodu na vsi a to by je neuživilo, to bylo jenom pro těch pár lidí, co 

bylo na tý vsi. Maminka byla sama, vona jí totiž umřela maminka, když jí bylo sedum let a 

děda už se potom znovu neoženil, takže von vychovával maminku sám, takže když já se 

takhle vzpomenu, tak třeba byly problémy i s tím vařením, protože jak byla jenom s dědou, 

tak se nenaučila vařit ani péct, musela se to pak učit sama. Maminka pak dostala tu dědovu 

chalupu a to se pamatuju, jak jsem chodila z tý měšťanky, tak jsem na tam zašla, protože to 

bylo při cestě, to se chodilo i v sobotu do školy, že jo, tak jsem dycky takle k dědovi zašla 

umejt mu to tam a uklidit. Von tam měl takový hezký místnosti, i ty dlažky na tý síni, mně 

se to tak vždycky líbilo! A tu chalupu potom maminka přepsala mně a já ji dala dceři,  a 

když tam takhle jezdíme, tak já si sednu na tu houpačku a tak koukám po tom baráku, tak 

potom tak ráda vzpomínám, no.  A já jsem tak ráda, když jsem pak tu chalupu dostala, to 

byla dříve pastouška, víte? Děda potom umřel, tak to zůstalo prázdný ta chalupa a tenkrát se 

Vás nikdo neptal, jestli to chcete obsadit nebo ne, výbor tam prostě nějaký lidi nastěhoval, 

protože potřebovali obsadit tu dědinu, že jo. Takže tam nastěhovali nějakou paní s rodinou 

a vona potom přišla za maminkou, aby se jako domluvily, kolik chce za nájem, když tam 

teď budou bydlet. A maminka tenkrát říkala: „Tak mi dejte stovku, já jsem ráda, že v tom 

baráku leccos opravíte, že to nebude pustnout.“ Jenomže, to já, když si vzpomenu, to byla 

hrůza, když se pak odstěhovali! To okna byly plesnivý a vypadávaly, potom tam byly takový 

chlívky na prasata, tak to úplně spadlo, voni snad těch dvacet let, co tam žili, tak nevyvezli 

trochu popela nebo něco, to všechno házeli do těch chlívků, vůbec se o to nestarali, čuňata 

to byli! A já, když jsem to potom zdědila, tak za mnou pořád chodila ženská, že by to 

odkoupila, že by mi za to dala pět set tisíc, že abych to prodala, že si to opraví a tak. No a já 

jsem jí říkala, že se musím domluvit doma s dětma, jestli by to někdo nechtěl. Syn s dcerou 
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bydlí tady kousek ve vesnici, takže ti by to asi nechtěli jako chalupu, když mají svoje takhle 

kousek, no a ta nejmladší dcera Zuzana se zetěm zrovna něco hledali, aby to měli i blíž ke 

mně a sourozencům, že jo, tak že si to odkoupí voni. Tak jsme to chalupu nechali nacenit, 

vyšlo to na nějakých třistatisíc. Takže já jsem jim tu chalupu jako darovala, protože jinak 

bysme zaplatili velký peníze na daních, a voni potom vyplatili ty další sourozence, sice ne 

hned, spláceli jim to, ale bylo to fér. Takže voni si to všechno spravili, museli to tedy všechno 

vod základů předělat, ale stálo to z to, mají to tam krásný a jezdí tam a sem za mnou 

pravidelně (úsměv). Takže takhle no, maminka měla potom tedy tuhle chalupu, ale měla z ní 

jenom stovku měsíčně. Vona maminka byla hodná, byla furt než jako doma s tátou, ona mu  

pomáhala a tak, vona toho moc neuměla, jen to, co se naučila sama vod sebe. No a táta taky, 

no, ten byl z pěti dětí, dostal právě tu hospodu, tam jsme nahoře i bydleli, to bylo jako naše. 

Takže naši celej život dřeli na poli a v hospodě, no. 

T: A měli jste třeba nějaká zvířata? 

A: No, mívali jsme vždycky dvě krávy, jako, prase a pár slepic, to si jako naši drželi a 

pár králíků, to tak měl každej. To se pamatuju, to ještě jako malá holka, tak sousedka měla 

za manžela SSsáka a u nich byli furt, tam se sjížděli další a další na návštěvy asi. A to dycky 

někdo křikl: „Už zas jedou!“ No a tenkrát, to muselo bejt všecko přihlášený, slepice, prasata, 

to všecko se to muselo z toho odvádět. No a naši taky měli jako svini, no a teď když měla ty 

malý prasátka, tak je všechny nepřihlásili a tenkrát ty dvě že si je nechaj tak do dvaceti kilo 

a zabijou to kvůli masu, že jo, dyť byla bída, nikde nic nebylo. No a vždycky, když k té 

sousedce někdo přijel, tak voni se báli, jestli náhodou nepůjdou na kontrolu, a tak dycky, 

když někdo zařval, že jedou, tak nevěděli, že jo, jestli jedou na kontrolu nebo jenom na 

návštěvu, voni takhle hned brali lidi a zavírali je a dávali do táborů. Tak táta dycky běžel, 

vzal ta prasata, dal je do pytlů a schoval do sklepa, tam, kde jsme měli pivo, tam to bylo 

takový hlubší a studenější. Pak jsme teda měli ještě jeden sklep, ten byl zase na brambory. 

Jenže jak von tam dal ty prasata, tak jak byla tma, tak tam dělaly strašnej vyrvál, tak je pak 

musel jít vyndat a dycky říkal: „Já už se na to vykašlu, ať si se mnou udělají co chtěj, tak 

nám je seberou nebo nás zavřou, já už se s něma nebudu tahat sem a tam!“ No a se slepicema, 

to bylo to samý, to se furt chytaly do pytlů a schovávaly nebo třeba vykopali jámu a tam 

schovali mouku. A maminka na to dycky vzpomínala, já jsem byla ještě malá, že jo, neměla 

jsem z toho rozum, no a říkala mi, že jsem nic neviděla a že mám být jako zticha, no a že já 

jsem prý říkala, že se nemusí bát, že já neřeknu, kam to zakopali, tak to museli zase vyndat 

a zakopat jinam (smích). Tohle mi všecko vyprávěli, jaký byl člověk za zvířátko a přidával 
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jim práci. No ale jinak k tomu otci, tak ten se tedy živil na tom poli, mlíko jsme měli vod 

krávy, i nějaký to vajíčko bylo přes ty slepice, no a maso, já dneska nemůžu králíka ani vidět, 

jak jsem ho přejedená (smích). To jsme měli hlavně ty králíky tedy a nebo starý slepice, 

který už nenesly, tak se zabily. A to jsme měli polívku a omáčku, to bylo naše maso, no. 

Akorát to prase, to se zabilo tak jednou za rok, že se to vykrmilo, to pak bylo to sádlo domácí, 

že jo a nějakou chvíli to maso. Protože lednice tenkrát takhle nebyla, takže jsme to museli 

rychle sníst. Taky jsme něco vyudili, to vydrželo potom trošku dýl, no. Jenže zas toho tolik 

nebylo.  

T: A jací byli Vaši rodiče ve výchově? 

A: No, tak tenkrát to bylo úplně něco jinýho. To třeba když já si vzpomenu, jak jsem 

se vdávala, protože to já jsem se vdávala docela mladá, že jo, no a musela jsem bydlet doma, 

protože člověk neměl kam jít, tak jsme tam bydleli i s mužem. A to bylo tak, že když se šlo 

jednou za týden nakoupit do města X, protože u nás žádnej obchod nebyl, tam bylo asi 

patnáct čísel, to byla taková malá osada. No a tak jsem jednou dala peníze na to jídlo já a 

další týden to zas zaplatila třeba maminka, jo? No tak dobře, já to beru, ale říkala jsem, že já 

jsem tam byla sama s mužem, protože děti toho ze začátku moc nesnědí, že jo, no a taky 

jsme je předtím neměli, že jo a na druhé straně to byl táta, maminka, sestra a bratr, plus já a 

manžel a později ty naše děti. No a potom, když tatínek sepsal poslední vůli, protože von byl 

pořád dost nemocnej na to dejchání, tak prostě já jsem nedostala nic, protože mě živili. To 

už neuznal, že já jsem taky dávala peníze a střídala jsem se pravidelně v placení nákupů. 

Kolikrát si na to taky vzpomenu, byla jsem nejstarší, všecko jsem odnesla, jo, protože třeba 

u nás nebyla voda, my jsme neměli vodu, protože naši kolikrát kopali studnu, vrtali, ale 

nikdy se to nepovedlo, museli to zase zaházet. Takže my jsme tu vodu měli ve voznici a 

s tou jsme pro tu vodu jezdili až za ves, jo? Takže mě třeba naši vzbudili ve tři hodiny ráno, 

protože to byla malá studánka u lesa, a teď se muselo tou voznicí tam dojet a nalejt to tam 

takovým šoupákem, to byla hrozná dřina! Takže voni mě vzbudili v ty tři hodiny a musela 

jsem pomoct tatínkovi zapřáhnout ty krávy a dojet tam s ním. Jakou já jsem mohla mít sílu, 

když mně bylo dvanáct, že jo. Než jsme tu voznici naplnili, to bylo několik litrů, to vopravdu 

trvalo! A my jsme potom museli hodně šetřit tou vodou, my jsme chytali i dešťovku, jak 

pršelo, to byly všude sudy, chytala se každá kapka vody. Nebo když se pralo, to se daly velký 

hrnce, dycky v létě jsme prali na dvoře a ta voda prostě, všecko se využilo, to se pak zalívalo. 

A von to táta nikdy neuznal, že já jsem takhle dělala okolo a chodila s ním na tu vodu, já 

jsem musela a pak jsem šla do školy i do toho města X jsem pak musela chodit. Takže když 
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jsem to pak četla, tak jsem si říkala, že je to nespravedlivý, ale byli jsme jinak vychovávaný, 

no (smutný povzdech). Když potom byl věčně v nemocnici, tak jsem za ním jenom já 

chodila, nebo pak, když už za ním šla třeba ségra, tak už jsem pak byla vdaná, takže jsem 

leccos už svého uvařila nebo jsem něco dostala vod tchýně, tak já jsem byla taková, že jsem 

tý sestře říkala: „ Hele, ty jedeš za tátou, vezmi mu tady jitrnici, vono mu to přijde k chuti.“ 

Já jsem to nedokázala sníst, kdybych se nerozdělila, tak jsem si kolikrát říkala, že taky nebyl 

spravedlivej k člověku, vono to všecko přebolí a vono se to zapomene, ale člověk na to 

vzpomíná. To já když vidím dneska, ty děti nevědí vůbec nic, dneska ty děti nejdou do školy, 

když jim nejede autobus z té vesnice, co oni by šli pěšky, jako jsem musela chodit já! (Slzy 

v očích). To se pamatuju, že jsme se domluvili, že u kamaráda, jeho rodiče měli ve městě X 

velkou hospodu a měli tam takový sál, takže tam uděláme rozlučku s měšťankou a že tam 

budeme i tancovat, tak jsme se s holkama domluvily, že každá něco připravíme a přineseme, 

abysme  trochu pomohly a že se tak pěkně všichni rozloučíme. A tak já jsem si říkala, že to 

bude hezký, jenomže to byla doba, kdy se sušilo to seno a já jsem říkala, že bych tam chtěla 

jít. Jenže  maminka říkala: „Hele, ale budeme sušit seno, musíš nám pomoct, nepůjdeš do 

školy.“ No, tak já jsem říkala těm holkám: „ Holky, já nemůžu jít do školy, ale abyste 

neřekly, že vám nechci nic přinest, tak já sem ráno do tý školy dojedu, já vám to přivezu.“ 

To byly nějaký vajíčka a tak, aby se mohlo něco udělat. Tak jsme se teda s holkama 

domluvily a já jsem ráno šla, že jim to pojedu odvést a maminka říkala: „Holka, nikam 

nechoď, táta bude hubovat!“ A já jsem ji řekla: „ Ale mami, já jim to tam jenom odvezu a 

hned přijedu zpátky, ale nemůžu tam nejet a nepřivést to, aby vony neřekly, že jsem nepřišla 

do školy schválně, že jsem jim nechtěla nic dát.“ No, tak jsem prostě sedla na kolo a do té 

školy jsem jim to vodvezla. Pak jsem tedy přijela domů a koukala jsem a naši už nakládali 

na louce seno na vůz, takže já už jsem nejela domů, já jsem jela rovnou na tu louku. No a 

táta řek: „Hele, já Tě bít nebudu, to nemá cenu, jsi dospělá, ale nemysli si, měsíc nikam 

nepůjdeš na krok, do kina a takový, já si Tě naučím!“ Tak jsem tedy dostala zákaz, brala 

jsem to docela dobře, jenže vona v ten den byla v městě Y pouť a táta tam dycky jezdil za 

sestrou, a pak přivezl dvě sestřenice na měsíc k nám na prázdniny. Tak jsem si říkala, že je 

to dobrý, že von odjede a já budu moct na ten večírek jako jít. No tak jsem na ten večírek 

šla, no a to mi bylo čtrnáct let, to už se taky člověku zapalovaly lejtka (smích) a to tam byl 

takovej pěknej kluk a von tam pro mě chodil pořád tancovat a mně se tak moc líbil! Luděk 

se jmenoval, byl o dva roky starší. Tak jsem říkala, musím tam jít, on tam bude, tatínek není 

doma a maminka to na mě nepoví, ta mě spíš kryla, protože věděla, že táta byl jako přísnej, 
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no, tak jako jsem tam s nima byla, no a když byl konec, tak jsme se rozešli a druhej den byla 

v městě Y pouť a von mě na tu pouť pozval, tak jsem mu to neslíbila, nevěděla jsem, jestli 

budu moct. No a tak druhej den kluci i holky tedy jeli a furt mě přemlouvali, abych jela taky. 

Já jsem to říkala mamince, že se tam tedy nezdržím, že přijedu brzy, než se tatínek vrátí, že 

se tam jenom pojedu povídat. No a vona říkala: „ Já Tě znám, přijedeš pozdě a bude sekec!“ 

No, taky, že měla pravdu, my jsme tam tedy jeli, holky mi slíbily, že jak budu chtít jet domů, 

tak pojedou se mnou, že mě tam nenechají jet samotnou. No a já jsem pořád čekala na toho 

kluka, von nějak nešel, tak už jsem se chystala k odchodu, už jsem nemohla čekat dýl, holky 

už se taky sbalily a šly, no a v tom tam přišel ten kluk a přemlouval mě, abych tam byla ještě 

chvíli, abych si šla tancovat. A teď holky: „ Tak my chceme jet kvůli Tobě, my domů 

nemusíme a milostpán se ukáže a Ty se vyslíkneš a jdeš s ním tancovat?“ Tak domů nejely 

a já tam potom potkala kluky vod nás a ptám se: „Hele, klucí, nevíte, jestli už je můj táta 

doma?“ A voni na to: „No, jé, přivezl ty Tvý držkatý sestřenice!“ Vony totiž byly 

vychovávány na jatkách, tak se s ničím moc nepáraly, proto držkatý (smích). No, ale potom 

se mnou už nic nebylo, já se bála, co bude, až se s tátou potkám. No a nikdo domů jet nechtěl, 

tak jsem potom jela sama večer, já tam v životě nejela tou cestou, já do dneška nevím, jak 

jsem se dostala domů přes ten les, já to nevím. Přijela jsem domů a samozřejmě táta ve 

dveřích. „Co jsem Ti říkal? Že máš být doma! Tobě nestačil měsíc? Tak budeš doma měsíce 

dva!“ Takže já musela být doma a sestřenice, když někam chtěly jít, tak musely samy, mně 

to táta zakázal a říkal: „Jednou jsem Ti to zakázal a já to slovo dodržím, Ty by ses jinak 

nenaučila poslouchat!“ Takže tímhle stylem nás trestal a vychovával. To dneska, ty děti 

chodí kam chtějí, nikomu nic neřeknou, to já se musela furt na všechno ptát o všechno prosit 

a dovolovat si, to dneska neexistuje todle. 

Rozhovor č.2, 3.3.2019 

T: Paní Evo, v předchozím povídání jsme se mimo jiné bavily o tom, jak jste za války 

museli odvádět zvířata a jak jste se báli sousedčina manžela a kontrol, mohla byste mi o 

životě za války ještě něco říct? 

A: No, určitě. To takhle za mnou jednou přišla vnučka, že by potřebovala napsat sloh 

o tom, jak se žilo dřív a co válka, tak jsme to spolu sepsaly, takový příběh, co se stal mému 

tatínkovi na konci války, no a ve škole to mělo obrovský úspěch, všichni si to tam četli! 

(Smích). To se ví, že Vám tu historku řeknu taky. Mně vlastně bylo dvanáct let, když byl 

konec tý války. Tenkrát se vzpomínám, že se chodilo do školy i v sobotu a my jsme chodili 
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v lese sázet stromky a vím, že přišel hajnej a říká: „Běžte domů, je konec války!“ To jsme 

tenkrát neměli ponětí, co to znamenalo. Takže nás ten adjung, který nás hlídal, pustil a já 

jsem ve dvanáct hodin přišla domů. No a u nás ve vsi nikdo neměl rádio, ale my jsme ho 

měli, protože táty bratr dělal v Praze a dělal tam elektrikáře, tak lidi si tam pak koupili třeba 

nový, no a starý mu tam nechali, tak ho zprovoznil a dal nám ho. Takže my jsme měli jediní 

rádio a to všichni u nás byli a všichni seděli a poslouchali rádio, aby věděli, co se děje. A to 

si pamatuju, jak v rádiu ta Praha volala o pomoc, to si pamatuju, jako by to bylo včera! No 

a teď jako tam byl soused a voni měli jednu kobylu, no a zrovna jsme potřebovali do hospody 

přivést nějaké sodovky a limonády, když u nás bylo toliko lidí a táta za tím sousedem šel, 

jestli by nám nedojel do města X do sodovkárny pro todlecto pití, jako že nic nemáme. A 

von, že jo, že tam dojede ten jeho syn Toník. A teď sem jeli do toho města X, tady na ten 

kraj, jak jsou tam ty vilky, a tam někoho potkali a ten jim povídá: „ Nechoďte do toho města, 

přes to město táhnou Němci a berou prej kde co!“ Tak táta si nechal kolo u jedné známé 

učitelky ve vile a ten Toník jel pro ty sodovky. No a ti Němcí, jak táhli, tak mu sebrali kobylu 

s vozem, ty flašky, ty naházeli do příkopu, naskákali do vozu a vodjeli. No a ten byl bez 

koně a tátovi to kolo taky vzali, voni totiž jak šli, tak brakovali i ty vily. Takže se pak vrátili 

s prázdnýma rukama pěšky, no a teď samo sebou, rodiče toho Toníka vod té kobyly říkali: 

„Co budeme dělat, ten kůň byl náš živitel!“ Tak tam bjedovali a náš táta byl z toho celej 

špatnej. No a teď jak hlásili v tom rádiu, že je konec války u toho Milína, jak se tam střetli 

ti Američani, že jo s těma Němcema. No a my jsme na tý vsi měli ještě jednoho kočího, on 

těm koňům dovopravdy rozumněl, tak se on, Toník a náš táta vydali podívat k tomu Milínu, 

jestli by tu kobylu s tím vozem někde nenašli a nevzali si to zpátky. Nebyli doma přes týden 

a teď to bylo furt jakej je tady děsnej masakr, že je konec války, že se tu střílí na tý Slivici, 

tak jsme s maminkou tatínka oplakali, protože jsme říkali, že to není možný, že jsou tak 

dlouho pryč, že je někde museli zastřelit nebo vodvést, protože to už by tu bývali byli. No 

ale pořád jsme čekali, maminka, ta byla hrozně nešťastná a my taky! No a pak, až za tejden, 

dokonce víc jak za tejden se objevili! Najednou voni přijeli, přivezli dva koně i s vozem a 

chlapí všichni voblečený v těch mundůrech vojenskejch, každej flintu na ramenu a todleto. 

Ale co voni zažili, za tu dobu, než se dostali domů! Protože tenkrát autobusy nebo tak, to nic 

nejelo, tak voni z toho města X do té Příbrami šli pěšky, jo a teď šli na ten Milín a tam je 

vrátili nějací vojáci, aby tam nechodili, že je tam moc zle, nějací Rusové to byli. A tak voni, 

prostě, co mají dělat, tak tam na rohu byla hospoda, tak tam šli a zeptali se, jestli by je tam 

nenechali do rána, protože si říkali, že když už jsou tam, tak přece nepůjdou domů. Tak je 



86 
 

tam nechali přespat, říkal táta, že spali v nějaký kolně a teď přeci že si ti Němci nebo Rusové, 

to já teď nevím, nasadili kulomety na tý hoře prostě tam, někam až nahóru a vodtamtaď voni 

stříleli na tu Příbram, to tenkrát říkal táta: „Nám lítaly kulky u hlavy, to bylo hrozný! Celá 

ta kolna byla prostřílená.“ Ale přečkali tu noc tedy a druhej den šli, tam se říkalo, že je tedy 

konec války, ale že u toho Milína je pořád hodně velkej masakr. No, tak se sebrali a šli zase 

tam tedy, jo ale to říkal táta, že v životě neviděl, to šlapali po mrtvolách. Takže tam hledali, 

tu jejich kobylu nenašli, ale koní tam bylo a všeho, takže si to vzali a jeli domů, ale že jim 

to trvalo, než se vrátili domů, no, takže voni takhle přímo zažili konec tý války na tý Slivici 

právě. To víte, byli z toho hodně vyklepaní, říkali, že tam byla spousta věcí, jak to tam 

nechali tí Němcí, že to tam  všechno nechali jak utíkali. No, tohle jako člověk úplně nezažil, 

ale slyšel to vod těch rodičů. Já si pamatuju, že jsme se hodně báli, to už tam jezdili ti Rusáci 

na těch koních a to jsme se báli všeho! To byl tedy ten konec, začátek a celkově ten průběh 

války jsme nějak moc nevnímali, jak jsme byli na tý vesnici, jako jo, museli jsme odvádět 

věci a dávat si pozor na sousedčina manžela, ale jinak to šlo. Nejvíc, co se našich dotkla ta 

válka, tak to bylo jak za mnou jezdívali do Prahy do tý nemocnice, tak protože to v Praze se 

musel každej nějak hlásit a teď voni přijeli tam za mnou a voni nějak chodili ti Němcí po 

těch barákách, jestli někoho hledali, asi ty partyzány, no. A vím, že voni tam takhle přišli a 

jediný štěstí bylo, že strejda uměl německy, takže jim jako vysvětlil, že jsem tam 

v nemocnici a oni, že tam za mnou přijeli na návštěvu, že proto se nepřihlásili, takže jim to 

takhle vysvětloval, proč nejsou přihlášení, voni by je za to mohli i zastřelit! To se pamatuju, 

že máma taky říkala, že zažili strachu a jak voni spustili tam německy a co tam jako dělali, 

že nás tam objevili, že tam jako naši byli. To vím, že se tenkrát maminka hodně bála, ale 

jinak na tý vesnici to až tak nepřišlo. I když jako řeknu, že jako u nás v tý vesnici byl hajnej 

a von taky nějak pracoval s těma partyzánama a že jako potom, po tý válce, že vždycky, 

když jsme šli za dědou, tak jsme šli kolem tý hájovny, jo a hned takhle za tou hájovnou byl 

vyvrácenej velikánskej strom i ten pařez a že vždycky říkali naši: „Tady měl schovaný 

vysílačky a pořád vodtud vysílal.“ No, ale pak ho taky chytili a zabili, no (povzdech). Ale 

tam že ty partyzáni, že to tam bylo furt, ale jako děcka jsme to nevěděli, že jo, to nám rodiče 

neříkali. Ale pamatuju se, že jsme tam měli takový malý dům, kde byl jako sál a tam byly 

takové ty oslavy a vím, že tam byla taková lavice a na ní bylo položený jídlo, no a člověk 

byl taky hodně zvědavej na leccos, tak jsem se ptala, co to tam bylo, že už to tam nějak není, 

tak nějak v tom smyslu jsem se ptala. No a já mám ten dojem, že si tam pro to ty partyzáni 

taky chodili, myslím, že v tom byli namočení tenkrát i naši, poněvadž ten hajnej k nám tam 
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do tý hospody často chodíval, no, ale pak ho zastřelili. Jenže, člověk jak byl dítě, tak vo tom 

tolik nevěděl, no, ale potom časem, když se leccos povídalo, tak to jsme si pak dali 

dohromady. No, po válce se vlastně ten soused musel odstěhovat zpátky do Německa, jen 

tak prostě odešel, ale manželka s ním nešla, ta zůstala, to jsme se tomu hodně divili. To jsme 

pak slyšeli, že jak jim prošli ten dům, jestli se tam nějakej ten Němec ještě neschovává, tak 

prej tam měli tolika nakradenejch látek vod těch Židů, poněvadž tady ve městě X jich bylo 

moc, tady měli továrny, šili se tu rukavice a todlecto všecko.  

T: A Vy jste vlastně za války chodila do školy, pocítila jste to? 

A: No, tak vono se učilo v podstatě podobně, akorát my jsme se museli učit německy. 

A to je zajímavý, že todlecto, když to člověk vezme, tak kolik mně bylo let, že jo a já si 

pořád jako ty německý slovíčka pamatuju jako židle, tabule, matka a takový, ale já se pak 

učila rusky a z toho ruskýho já si nepamatuju nic, ale z němčiny mám v hlavě pořád takový 

ty základy a slovíčka. Jenže vono se to nedá srovnávat s tím, co je dneska, to tenkrát jsme 

na tý vesnici měli v jedný třídě děti z pěti různých ročníků od prvního do pátýho a byl tam 

jenom jeden učitel, tak co mohl naučit. Dneska, když na každou hodinu je třeba jinej učitel 

a má větší zaměření, dnešní škola je v tomhle lepší, je možnost dobrýho vzdělání, jenže ty 

děti si toho neváží, my třeba byli i biti! Dostali jsme pravítkem po rukách, když jsme zlobili, 

to učitelé mohli, klečeli jsme v koutě, někdy i na polínku, ale já jsem měla školu ráda, jak 

jsem ty děti dohnala, tak mě to pak moc bavilo to učení. No a potom, jak jsme tady s 

manželem ve městě dostali byt, my jsme vlastně deset let bydleli u rodičů a potom jsme ho 

dostali, protože manžel pracoval u komůnálu, dělal zámečníka, tak říkal, že musí odejít, že 

půjde na jáchymovský nebo tam někde, aby vydělal peníze a my se mohli odstěhovat, 

protože jsme tam takhle nemohli doma pořád bejt. No, ale voni ho nechtěli pustit, takže mu 

sehnali byt, takovej starej, dali ho dohromady a pak jsme se tam nastěhovali, já už jsem v té 

době měla tu poslední, nejmladší holku. To klukovi tenkrát bylo už dvanáct a dceři devět, 

když jsem přišla ještě do jiného stavu, jenže já už jsem to nechtěla, já jsem na to doma pořád 

reptala, říkala jsem, že to dám pryč a maminka mi na to povídala: „To Tě nesmí ani 

napadnout, nikdy nevíš, jestli Ti to nebude k něčemu v budoucnu dobrý! Hned to vyžeň 

z hlavy!“ No, tak prostě jsem to nechala, ale já se pak tak styděla za to břicho, když klukovi 

bylo dvanáct a holce devět, tak jsem vlastně musela zase znova začínat, že jo. Takže to 

dopadlo tak, že jsme dostali byt tady, takže já jsem sem šla s tou malou a ty dva jsem nechala 

doma ještě na vesnici, protože ti chodili  do školy ještě na vesnici, tak jsem chtěla, aby tam 

dochodili tu obecnou školu, měli tam kamarády a znali to tam, no a potom přišli za námi do 
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města X a šli do měšťanky. A to dceři byl tenkrát rok a přišel za mnou vedoucí autoservisu, 

že jestli bych tam nešla dělat, protože muž tam byl potom zaměstnanej. Ten mi řekl, že mi 

do toho nebude mluvit, ať se rozhodnu sama. No a ten vedoucí mě znal, protože já jsem ještě 

za svobodna pracovala s jeho paní ve výkupu, no a tenkrát za mnou tedy přišel, jestli bych 

to nešla dělat a já jsem řekla, že ne, že jsem v životě neviděla součástku do auta a teď jít 

prostě do tohodle toho, jako do skladu, tak to že se bojím a von povídal: „ Evo, pojďte, 

Maruška na Vás tak vzpomíná, jak jste byla šikovná, pořád Vás moc chválí, určitě byste to 

zvládla.“ No a on do mě furt hučel, abych to vzala, tak ale já jsem říkala: „ Dyť ale já mám 

tuhle roční holku, co já s ní budu dělat?“  Tak von prostě mi tenkrát napsal žádost do jeslí a 

to nesl můj manžel na výbor tajemníkovi a ten říkal: „Teda Franto, já bych tu Tvoji ženu 

chtěl poznat, která uživí pětičlenou rodinu za patnácet.“ A von řek: „No, co jiného ji zbejvá?“ 

Poněvadž já jsem tenkrát do práce nechodila a ty platy bývaly takhle malý, no a pak jako mi 

samo sebou holku do jeslí vzali, jenomže tohle bylo v dubnu a voni mně řekli, že mi holku 

vezmou až vod září a ten vedoucí chtěl, abych nastoupila hned, takže já jsem i tu nejmenší 

musela dát k rodičům. Jezdili jsme tam za nimi obden, protože jsem to nechtěla všecko 

nechat na našich, že jo, i když voni potom dali pole do JZD, takže už na to pole takhle 

nechodili, ale i tak. Takže tam byla i ta třetí holka, já jsem šla prvního května do práce a ona 

začala od září chodit do jeslí a potom do školky. Takže vona si prošla takhle už od malinka 

jeslema, školkou a tak, jenže to byly děti už velký a mohly mi s ní pomoct, třeba mi pro ni 

dojít do těch jeslí a potom tý školky, někdy ji tam taky vedly, protože já jsem začínala v šest, 

tak abysme to stihli. Já jsem kolikrát pak utíkala domů, abych tu holku vzala a vodvedla, tak 

jsem pak nosila chlapům svačiny, abych byla užitečná (smích), no, když už jsem vyběhla 

z práce, tak abych se nějak revanžovala, že jo. Ale řeknu Vám, že kolikrát jsem přišla z práce 

domů a bylo vodemčíno, děti zapomněly zamknout, vono to tenkrát člověk vopravdu neměl 

jednoduchý (povzdech). To mně tedy bylo dvaatřicet, když jsem tam začala pracovat, no a 

potom, když mi bylo asi šestatřicet, tak že musím mít lepší vzdělání, abych měla víc peněz, 

tak jsem dělala dálkově ekonomický předměty v Praze, jsem to takhle při práci dělala, takže 

jsem potom měla ty vybraný předměty z ekonomiky a na to jsem dostala vysvědčení a za to 

já jsem pak dostala větší plat. Jenže, já jsem potom už měla nárok na důchod, jenže já jsem 

si ho nevzala, protože to by mi dávali nějakých jedenácet nebo dvanácet korun a to mi moje 

sestra, která pracuje v Praze v mezinárodním obchodě, vymluvila, ta mi tenkrát říkala: „ Evo, 

ty jsi tak hloupá! Na co by sis brala důchod? Franta je v invalidním důchodu, Ty bys měla 

důchod, z čeho budete žít? Dyť choď do práce!“ A já jsem jí na to řekla: „No jo, jenže voni 
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mě tam pracovat nenechaj.“ A vona na to: „No, když si ten důchod nevezmeš, tak Tě 

nemůžou vyhodit.“ Takže já jsem si ten důchod nevzala a chodila jsem sedum let i přes ten 

důchod do práce, protože já jsem tam potom v tý kanceláři všechno tak znala, já jsem ceníky 

a tohle všechno znala nazpaměť (smích), dyť já tam pracovala přes třicet let! Voni ty 

komunály potom nějak rušili, takže jsem musela odejít, tak jsem pak chodila do cukrárny 

prodávat dorty. Protože zase co jsme bydleli na Růžku a hned tady vedle byla cukrárna a já 

jsem s tou majitelkou chodila do školy, takže vona mě znala a říkala: „Evo, já bych 

potřebovala pomoc do tý cukrárny.“ A já povídám: „ To se na mě nezlob, ale já Ti to vzít 

nemůžu, dyť já jsem v životě neměla kleště v ruce, abych šla prodávat dorty.“ A vona říkala: 

„ Hele, mně nejde tak vo to prodávání, mně jde vo to, že umíš počítat, mně jde o to, aby jsi 

byla u peněz, jako u pokladny.“ Takže já jsem tedy potom byla u té pokladny, ale znáte to, 

to se člověk pak naučil všechno (smích), nakonec jsem tam pracovala pět let a kdyby to 

bývali nezavřeli, tak jsme tam snad byli pořád (smích). Mně se to hrozně líbilo a ta Hanička, 

sestra vod tý mý spolužačky, tak ta za mnou chodí do dnes, nosí mi časopisy, nebo když 

něco potřebuju takhle, tak mi to přinese. Na to taky ráda vzpomínám, to vždycky chlapi, co 

tam přišli, říkali: „Co tady děláte? Tak nejdřív u oleje a teď u dortů?“ (Smích). To jsem se 

furt tak nějak držela, jenže pak jsem začala marodit a měla jsem jednu operaci za druhou, 

měla jsem pak takový tři těžký operace, no, byla to bída se zdravím. Já jsem na ty operace 

chodila ve městě Y, tam mi zeťák zařídil místo, postaral se tam o mě, měla jsem tam rodinu, 

chodila za mnou dcera i s dětma, to jsem byla ráda, že tam někoho mám. Já jsem se s tím 

ženským hodně natrápila, měla jsem hodně nádorů, potom mi to prorostlo až do střev, no 

bylo to hodně vážný, ale dostala jsem se z toho, ještě, že jsem chodila na pravidelný kontroly, 

to nevím, jak by to bez nich dopadlo (povzdech). Do dneška chodím na kontroly a všechno 

je v pořádku, takže to je dobrý, no (úsměv).  

T: My jsme se spolu bavily o tom, že jste tedy musela pomáhat, chodit do školy a tak, 

ale čím jste se bavila ve volném čase? 

A: No, to já se třeba vzpomínám, že táta chodíval do lesa pro dřevo každou zimu, pak 

se navozila ta chvoj na dvůr a my jsme v tom lozili a dělali si tam schovávačky a nebo takhle 

v létě, když přijely ty mý sestřenice, tak my jsme si třeba usmyslely, že budeme spát na půdě, 

tak jsme si na půdu nandaly peřiny a všechno si tam nandaly a když už jsme tam ležely, tak 

jsme slyšely, jak se tam venku někdo živě bavil, tak jsme se bály, jsme rychle slezly, všechno 

vodnosily zase dolů a šly spát normálně, jsme se bály, no (smích). No, takže takhle jsme se 

bavily, no, taky jsme občas chodili do kina, ale to nebyly ty peníze na to, no. Nebo taky 
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pamatuju, jak jsme s klukama chodili do obecný školy a tam kousek byla rozhledna a voni: 

„Pojď, půjdeme tam, lehneme si a nepůjdeme do školy.“ No a já abych je neschodila, tak 

jsem tam šla s nima místo školy (smích). Já jsem takhle musela chodit s nima, přece bych je 

neschodila, tak jsem byla za školou taky, to člověk byl takovej vykutálenej (smích). Nebo 

taky jak jsme měli tu hospodu, tak tam chodili taky docela mladí lidi a von k nám chodil 

v pantoflích a v silných ponožkách jeden známej, u nás už byl jenom v těch ponožkách a 

pantofle nechával v síni. A my jsme tam měli takovou almaru na starý hadry, tak von si tam 

dycky ty pantofle nechal a šel dovnitř. A já se pamatuju, že jsem takhle vařila brambory pro 

slepice a já mu do každé té pantofle dala horkou bramboru, když jsem jako věděla, že půjde 

už domů, tak von si je pak obul, ještě si to tak jako doklepl a von prej: „ Ty potvoro, máš to 

u mě schovaný!“ (Smích). Tak potom, jak jsem jezdívala pro tu vodu s tou voznicí, tak jak 

tam byla ta voj, tak mi ji namazal tím šmírem, takže já celý ruce zamazaný, takhle jsme se 

dělali justy (smích). Taky jsme se takhle bavili, bylo to moc hezký. No a potom vlastně, jak 

jsem byla starší, to bylo po škole, že jo, tak to jsme chodili na tancovačky, jéjej, to by člověk 

lítal furt, hlavně když tancoval (smích), kdybych tam bejvala někde stála v koutku, tak by to 

člověka netáhlo tolik, ale tím, že tancoval, tak to byla sranda. To se pamatuju, to už jsme 

vlastně měli kluka a v té vedlejší vesnici byla taková malinká pouť, jo? Někdy v květnu nebo 

červnu a vono tam bylo tak ukrutný horko a my jsme tam jeli s mužem a s klukem v kočárku. 

No a teď samo sebou to byly houpačky a různý atrakce, to bylo pěkný, no, tak tam pak přišli 

naši kamarádi, sešli jsme se a vono jak bylo tak hrozný horko, tak my jsme měli žízeň a muž 

šel pro pivo a teď jak člověk byl hotovej z toho hicu, tak já jsem nějak vypila to pivo naráz. 

Pak jsme jeli domů a já povídám: „Prosím Tě, vez ten kočár, dyť já nemůžu!“ Já byla po 

tom půl litru piva namazaná, jak bylo to horko (smích). A todlecto bylo odpoledne a večer 

byla muzika, tak jsme se s těma kamarádama smluvili, že půjdeme taky, tak jsme přijeli 

domů a manžel, že nepůjdem, a já na to, že se mi taky nějak ani nechce, tak že nepůjdeme. 

A pak jsem říkala: „Ale notak, my jsme jim to slíbili, půjdem!“ A von povídá: „Jak to, dyť 

jsi bědovala, jak jsi namazaná.“ A já povídám: „ Ale néé!“ No a tak jsme se nějak smluvili, 

že jak jsme měli tu hospodu, tak že když vypiju tři velký panáky, tak že půjdem, protože von 

si myslel, že když ty panáky vypiju, tak budu vožralá, když jsem byla nametená po jednom 

pivě, takže si myslel, že si lehnu a budu chrnět, jo? No a tak mi je nalil, já je vzala, nakopala 

je do sebe jeden po druhým a říkám: „Tak a můžeme jít.“ Mně bylo tak dobře! (Smích). Von 

prej: „Ty mrcho jedna!“ (Smích). Jéžiš, taky se nadělal člověk volovin (smích), já ráda takhle 

vzpomínám na takovýhle volovinky (smích).  
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T: A jak jste se vlastně poznala s Vaším manželem? 

A: No, to bylo na Silvestra, protože von tady vůbec nebyl, von dělal většinou 

v Teplicích, protože von tam měl veškerý příbuzenstvo, takže von tam tenkrát odejel za prací 

a nějak potom přijel sem za rodičema na Silvestra. No a šel do toho Obořiště, já jsem tam 

byla taky, jeho táta byl jako muzikantem, ten tam hrál a to tenkrát jsme tam spolu začali jako 

a dva roky se to takhle nějak táhlo, a pak jsme se vzali, no (smích).  

Rozhovor č.3, 11.3.2019 

T: Paní Evo, říkala jste, že se Vaše maminka musela naučit vařit a celkově se starat o 

domácnost. Měli jste v té době nějaká omezení v kuchyni? 

A: No, tak to víte, museli jsme každou korunu obrátit, takže jsme se snažili dělat si 

rychlá a jednoduchá jídla. Tenkrát se maso takhle nedělalo, to jenom při slavnostních dnech 

nebo o nedělích, to bylo takový nejlepší jídlo. To se u nás dělaly třeba škubánky, lívance a 

takovýdle podřadný jídla, já nejvíc milovala knedlík se zelím a masem, to se ví, měli jsme 

to opravdu výjimečně, ale to byla dobrota! To já když si vzpomenu, že když jsem se pak 

vdala, tak muž povídá: „Udělej segedýn.“ No, ale já ho neuměla, tak jsem ho dělala podle 

kuchařky, tak já jsem to potom vylila, když jsem to dělala přesně podle tý kuchařky, tam se 

totiž dával i třeba cukr a tak, no, to bylo hrozný, já to sama nemohla ani polknout, tak jsem 

to vylila a zkusila znovu. To jsem pak zkoušela tak, že jsem udělala normálně guláš a jenom 

k tomu přidala zelí, takhle já jsem se naučila vařit segedýn (smích). Nebo ptáčky, no to 

maminka v životě nedělala, to se člověk musel naučit všecko sám. No a protože muž měl 

rodinu v těch Teplicích a tam byla jeho sestřenice,tak ti k nám jezdívali každej rok v létě a 

ten manžel tý sestřenice dycky říkal: „Evi a budou ptáčky?“ A já povídám: „To víš, že budou 

ptáčky.“ (Smích), ten snad nejezdil na nic jinýho než na moje ptáčky. My jsme měli dobrý 

vztahy s manželovými příbuznými, já takhle nikoho neměla, protože maminka byla sama a 

tatínkovi sourozenci se rozprchli do světa, takže já tady vopravdu nikoho neměla. No a tak 

třeba ta druhá sestřenice, tak její manžel byl zedník a voni si na Orlíku postavili chatu a my 

jsme tam každej rok jezdili. A můj muž byl brzy v invalidním důchodu asi vod padesáti let, 

tak von za nimi jezdil častěji a byl tam s nimi třeba i čtrnáct dní a já jsem tam dycky na 

víkend jela tady autobusem na ten Orlík a byla jsem tam přes ten víkend a pak se vrátila 

v neděli, abych mohla jít v pondělí do práce, protože on byl doma a já pořád musela pracovat, 

no. My jsme si tam užili toliko srandy, tam byly lesy, chodili jsme na houby, borůvky, lesní 

jahody, to jsme hodně chodili. My jsme tam byli moc rádi, hráli jsme třeba do jedenácti karty 
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a toliko jsme se nasmáli, to bylo krásný, jenže to už všechno vymřelo (povzdech). Já jsem 

takhle hodně jezdila, za dcerou a synem tady do vesnice, tam to jezdilo každou hodinu, co 

já jsem se tam najezdila! Těch víkendů, co jsme byli spolu a svátků, pak jsem taky jezdila 

za tou nejmladší dcerou do toho města Y, no, dneska už nejezdím sama nikam, poněvadž to 

se člověk bojí vypravit, ale já jsem spokojená i tady prostě, já jsem ráda, že jsem tady. No, 

ale, abych se vrátila k té kuchyni, tak já jsem se toho musela hodně naučit, můj manžel byl 

hodně na omáčky a na buchty, to mě vždycky nejvíc naštval, když já mu večer, když přišel 

z práce, šla ohřát jídlo a on si mezitím vzal hrnec čaje a buchtu k tomu, to mu stačilo (smích). 

Co já jsem se napekla! A potom i svým dětem, to jsem ještě před dvěma lety pekla i cukroví, 

vánočky, nádivky, bác, pro všechny tři děti. No a moje maminka třeba, když bylo posvícení, 

tak zadělala z osmi kil mouky a dělala takový malinký koláčky. to jsme opravdu slavili, 

chodili jsme do kostela a tak. No a těch koláčků bylo víc než na svatbu a vono to vždycky 

hrozně rychle zmizelo, protože my jsme na to nebyli zvyklí, byli jsme po tom lační. Maminka 

je pekla v peci a hned, jak je v pátek dopekla, tak my jsme jich plno snědli, tak zadělala 

jenom obyčejný těsto, udělala takhle několik velkejch koláčů a ty nám dala, ty jsme museli 

nejdříve sníst a až potom jsme si mohli vzít ty koláčky (smích). My jsme se po tom mohli 

utlouct, protože to bylo takový dobrý, lepší než to, co jsme jedli běžně, protože furt byly 

takový hubený jídla, jak se říkalo, to dneska ty děti neví, co by snědly, jak jsou vybíravý 

(povzdech). 

T: Říkáte, že jste chodili do kostela, takže jste věřící? 

A: Ano, jsem věřící, nás k tomu vedli rodiče celý život, to se pamatuju, že se to i učilo 

ve škole, v obecné to bylo povinné a v měšťance už jenom volitelné, já to znala z domu, 

takže jsem tam pak do té měšťanky na to nechodila. Do kostela tedy nechodím, ale modlím 

se denně, i moje děti jsou věřící, všichni jsou pokřtěný a jejich děti, jako moje vnoučata, tak 

ty taky. To jsme je všechny křtili na Svatý Hoře, tam je to moc krásný. Ale vlastně děti vod 

zeťáka nejsou křtěný, protože tam bylo to, že zeťáka bratr bydlí na Moravě v Havířově a je 

evangelickým knězem. No a tenkrát, když se jim narodila nejstarší holka, tak jsme tam nějak 

jeli do toho Havířova, protože voni šli dycky do Polska si něco koupit jako a já jsem hlídala 

děcka. A tenkrát prostě zeťákova matka, abysme přivezli něco na tu vnučku, že ji tam rovnou 

pokřtí ten zeťákům brácha. No a to jsem si vzala dceru stranou a říkám ji: „ Prosím Tě, 

Zuzko, jak to chcete udělat, dyť ten kněz není katolickej kněz a my jsme všichni katolíci, ten 

přece nemůže pokřtít katolíka, ne?“ A vona povídá: „No, tak asi může, jinak by to snad 

nedělali, ne?“ A Já povídám: „Radši se na to ještě zeptej a domluvte se na tom,  než uděláte 
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nějakou volovinu. Na Moravě je těch evangelíků spousta, ale tady u nás, to jsou jenom 

katolíci, tak aby to ty děti potom nemrzelo.“ No a já jsem to pak zeťákovi řekla sama a to 

tenkrát jsme se až pohádali, protože tam byli jeho rodiče a ti chtěli, aby ji pokřtil ten brácha. 

No a zeťák na to potom řekl: „ Tak já vás rozseknu. Nebude to ani tak ani tak, nedáme ji 

vůbec pokřtít a až bude větší, může si sama vybrat a nechat se pokřtít dodatečně.“ No a takže 

tedy ty vnoučata vod tý dcery křtěný nejsou, no, ale zeťákova matka se mnou dlouho 

nemluvila, ta na mě byla tak naštvaná, jéjej! 

T: Taky jste vyprávěla, jak jste se jako děti bavili, jezdili jste třeba i někam na 

prázdniny? 

A: To nebylo nic, než doma. Akorát já jsem měla výhodu, že jsem jezdila za strejdou 

a tetou do tý Prahy, to jsou ti, jak jsem u nich byla, když jsem měla tu obrnu, víte? Vona to 

nebyla moje opravdová teta a strejda, to byli úplně cizí lidi , von strejda byl právník a děda 

tenkrát něco potřeboval, tak mu to vyřídil a tím oni se naučili k němu jezdit, on jim vždycky 

dal nějaký to vajíčko a tak, jak to tenkrát bejvalo zvykem. Takže voni spolu byli takhle hodně 

za dobře a pak se seznámili s našima a začali se kamarádit. No a oni mají vlastně tady kousek 

v Huti vilu, tam měli bazén, bylo to tam moc krásný. No a voni si mě takhle na ty prázdniny 

brali, vona teta strašně chtěla děti, jenže jim to nějak nešlo, takže voni furt chtěli na mamince, 

že by si mě nechali, že by si mě osvojili, jenže rodiče, že jsem byla jejich první dítě a že by 

mě takhle hned dali pryč, to se jim moc nelíbilo, tak to nedovolili. Voni mě měli hrozně rádi, 

voni se k nám najezdili i na chalupu po dědovi, i mě hodně zvali k nim a tak. Vona potom 

přišla do jiného stavu a mně bylo blbý tam takhle pak chodit, nechtěla jsem se vtírat. Oni to 

dítě měli docela pozdě, bylo takový vymodlený, no a umřeli taky pozdě, to jim bylo přes 

devadesát, to umřel strejda a za rok teta, se za ním utrápila, protože na sebe byli moc 

fixovaní. Ale stýkali jsme se, bylo to s nimi moc hezký, docela lituju, že jsme se nevídali 

víc, já se pak styděla, no, ale měli mě vopravdu moc rádi (úsměv). Takže k nim jsem na ty 

prázdniny jezdívala hodně, to já jsem řádila v tom bazénu (smích), protože u nás rybník 

takhle nebyl, leda u Svatopoláků, ale tam mi naši nedovolili chodit, že bych se utopila. Ale 

to já jsem si to musela doma všechno odpracovat, abych někam mohla jít, první byly 

povinnosti a až potom třeba nějaká ta sranda. Jinak jsem nikdy nikde nebyla, já, jak jsem 

byla nejstarší, tak jsem pořád pracovala, hlavně po poli lítala, starala se, někdy jsem kvůli 

práci ani nešla do školy, musela jsem furt jenom dělat. Ale dneska říkám dětem: „Jen jděte! 

Vyprdněte se na peníze a užijte si trochu, poznávejte svět.“  
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T: Vy jste vlastně říkala, že máte tři děti, mohla byste mi o nich něco říct, prosím? 

A: No, tak nejstarší je syn Franta, toho jsem měla ve dvaceti, my to máme rozdělený 

(smích), já jsem se narodila v 33. brácha ve 43., syn je 53. a zeťák 63., takže jsme všichni 

od sebe o deset let (smích). Syn tedy bydlí tady kousek ve vesnici Y, je ženatý, má jednu 

holku, voni tam mají takovej baráček postavěnej, no a teď už je v důchodu, ale předtím dělal 

mistra tady v místní továrně. No a v tý vesnici Y mám i dceru Jindru, ta je taky vdaná a mají 

tam taky domeček, voba to tam mají moc pěkně postavěný. Jindra tedy má dvě děti, kluka a 

holku a už je tedy taky v důchodu. Ona je vyučená švadlena, jenže ty švadleny to měly těžký 

s tou prací, předtím dělala tady ve výkupu, že šila, ale zavřeli to, pak dělala v těch 

rukavičkách, co se tu šily, vona byla na střihárně, tak to si tam vodrovnala ruce, jenže pak to 

všechno zavřeli a ona byla bez práce, tak jí Franta zařídil místo v továrně, tam dělala deset 

let u linky na páse, ale aspoň si vydělala víc peněz a měla lepší důchod. Ona už se hrozně 

těšila na důchod, protože nemohla na ty ruce, hrozně ji bolely, vona už je měla tak 

opotřebený vod toho stříhání a tahání těch látek, vona se za ten život taky hodně nadřela. No 

a ta nejmladší Zuzka má vystudovanou ekonomku a dělá účetní ve škole, je tam tedy moc 

spokojená, baví jí to jako, jo? Bydlí s manželem v tom městě Y a mají tedy dvě děti, holku 

a kluka. To já už mám i pravnoučata, nejmladší Elišce budou v červnu dva roky, to je takový 

náš malý smíšek (smích). 

T: Měli jste tři děti, do toho jste oba s manželem chodili do práce, jak jste zvládali tu 

výchovu a celkově domácnost? 

A: No, to víte, všecko jsem to musela zvládnout, hodně jsme se museli honit, abysme 

děti zabezpečili, otáčeli jsme každou korunu, ale myslím, že se s námi měli dobře, že měli 

hezký dětství, tedy aspoň doufám (smích). To jsem přišla z práce, hned něco dát dětem 

k jídlu, teď úkoly, chtěly si se mnou hrát, já musela uklidit, no, bylo to náročný. Dneska se 

docela divím, jak jsem to takhle zvládla. To já když vidím, co je dneska, jak ty rodiče furt ty 

děti někam vozí, na kroužky, do školy a tak, to je docela honička, mý děti měli štěstí na 

dobrý partnery, zeťák vod tý mý nejmladší holky, ten jí tak pomáhal! Ten i ty děti koupal, 

vařil, se vším pomohl, to já jsem takhle nezažila nikdy, můj manžel mi nikdy takhle 

nepomáhal (povzdech).  

T: Vy jste tedy bydleli ve společném bytě, a jak jste se potom dostala do tohoto 

pečovatelského domu? 
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A: No, ten byt, von byl tenkrát pěknej, jenže majitel na něm potom nechtěl dělat žádný 

opravy, já jsem tam po manželově smrti bydlela sama a to bych finančně nezvládala i s těma 

opravama. Vono to začalo tím, že tenkrát byly vobrovský deště a vono tam všude zatejkalo, 

já musela v obejváku mít vaničku, protože stropem tam úplně teklo a když jsem to tomu 

majiteli řekla, tam mi řekl, abych si to nechala spravit. Přece já to nebudu nechávat 

opravovat, když mu platím nájem a nebudu to spravovat, takže jsem to tak nechala, říkala 

jsem si, ať to klidně spadne, ale já do toho další peníze dávat nebudu. No a v ložnici tam 

taky zateklo a tam byla zeď takhle do půlky mokrá a já jsem právě furt chodila na ten výbor, 

já tam měla žádost asi deset let a voni, že na mě ještě není řada a takový jako, jo? A já už 

jsem z toho byla tak špatná, tak mi ta nejmladší dcera říká: „Mami, v městě Y je toliko bytů, 

my Ti tam seženeme byt a půjdeš do města Y!“ No a já jsem na to jako nic neřekla a pak 

jsem jela na houby se synem a říkám mu to, jako po cestě, že jako voni chtějí, abych šla do 

města Y, že mi tam seženou byt. A von mně tenkrát řek: „Mami, nedělej to! Ty na starý 

kolena chceš jít támhle do města Y, když tam nikoho neznáš? Tady znáš toliko lidí, máš tu 

nás a Ty chceš jet do města Y?“ No a já mu na to řekla, že už to nervama nevydržím, no a 

von mi řek: „ Tak to ještě vydrž, vono už to nemůže moc dlouho trvat.“ Tak já jsem se tenkrát 

zase vypravila a šla jsem na ten výbor a tam jsem se ptala, jestli tam byla ta vedoucí, za 

kterou jsem chodila, no a prej abych se posadila, že za chvíli přijde. No a jak vona přišla, jak 

jsem jí tam viděla, tak já už jsem byla tak naměkko, že jsem prostě brečela, já jsem nemohla 

ani promluvit jako a já říkám, aby se jako nezlobila, ale že už to nemůžu doma vydržet. No 

a vona mi řekla, že jim tam zrovna má přijít ředitelka z toho pečovateláku, tak že abych 

počkala a že se nějak dohodneme, jestli by tam něco neměli. No a tak se tam tak bavíme a 

voni tam tak přišli a vona jim to tak říká a ta ředitelka povídá: „No, my tam teď jako jeden 

byt volnej máme. Budete doma, že bysme se za Vámi zastavili a podívali se, jaký to tam 

máte.“ A já povídám, že jo, že půjdu rovnou domů. No, tak já jsem šla domů a voni už za 

chvíli zvonili a když to viděli, tak říkali: „ No v tomhle nemůžete absolutně bydlet, to není 

možný tohleto, to je o zdraví! Podívejte, my tam máme jeden byt volnej, tak se tam 

odpoledne přijďte  podívat.“ No, tak jsem tam šla, oni mi to tu ukázali, já jsem se tady dala 

taky do breku, protože tam jsem měla tři místnosti a teď jsem viděla tady takovejdle krcálek 

s maličkou koupelnou a ještě jak to tu bylo prázdný, jenomže co mně jiného zbejvalo? Říkala 

jsem si, že ještě, že mám okna do ulice, že to mám takový veselejší. No, takže my jsme se 

hned ten den domluvili. Jenže já jsem za to musela dát tak hříšný peníze, že všicky potom, 

co přišli po náš, tak už neplatil nikdo a já jsem musela dát padesát tisíc! Von mi je dal tedy 
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ten majitel bytu, poněvadž byl rád, že jsem se vystěhovala, ale já jsem si je mohla nechat, 

protože po nás už vopravdu nikdo nic nedával, no ale já jsem je dostala a rovnou jsem je 

donesla zas do druhý záložny, abych jim je poslala sem (povzdech). 

T: A jak jste tu vůbec dlouho? 

A: Jsem tu šestnáct let. Já jsem si toho tolik vážila, poněvadž je to pravda, je to malý, 

ale bylo tu teplo, co já jsem se v tom předchozím bytě užila zimy, to bylo hrozný (povzdech, 

slzy v očích). Já jsem topila na naftu, teď to bylo v patře, co já jsem se narvala jenom tý 

nafty nahoru a těch peněz, co to stálo! Takže já jsem byla šťastná, já jsem si hrozně vážila 

toho tepla! Dneska už můžu říct, že jsem tu spokojená (úsměv). 

T: Máte to tu opravdu moc pěkné, takové útulné, to jste si takhle vybavila sama? 

A: Jé, tak to moc děkuju, já si říkám, že to tu mám takový přeplácaný (smích), ale když 

to mám vod dětí a vnoučat různý polštářky a kytičky, tak to přece nemůžu vyhodit. Vono, já 

když jsem se nastěhovala, tak to byl holobyt. Já jsem si z toho předchozího bytu přivezla  

jenom ty dvě křesla a postel, no a zbytek jsem si postupně dokoupila, tady ten stůl a židličky, 

aby to k sobě pasovalo, taky tenhle stolek jsem dokupovala. (Konferenční). 

T: No a využíváte třeba nějaké pečovatelské služby? 

A: Já ne, akorát si tedy beru obědy teď a to jsem si je začala brát, až když jsem si před 

dvěma lety zlomila nohu v krčku, to jsem u toho vaření takhle nemohla stát, nemohla jsem 

vůbec chodit, tak jsem si to začala objednávat. No, ale teď si vemu třeba jednou nebo dvakrát 

v tejdnu, podle toho, co se mi líbí, jenže já už ty jejich obědy nemůžu ani vidět! Voni to sem 

vozej vod někoho, ale ty polívky, to jsou šlichty jak pro prase, vomáčky, to je všechno na 

jedno brdo, to mletý, to je vždycky tvrdý, dneska jsem si dala rajskou s takovýma čuchtama, 

takový dvě koule z mletýho masa to byly. To když si člověk udělá doma mletý, tak to je 

měkounký, jemňounký, todle je tvrdý jak kámen, jo, to nemůže člověk ani rozžvejkat, fakt 

je to hrozný (povzdech). To holky, když třeba přijede Zuzka z města Y, tak ta dycky uvaří 

v pátek i v sobotu, ona toho vždycky uvaří víc, aby mi zbylo. Včera, jak tu byla, tak mi 

udělala bramborovej salát a řízek, tak mi tu dneska ještě hodně toho salátu zbylo, taky mi 

přivezla guláš ze školní jídelny, ten byl tak dobrej, samý maso, vopravdu výbornej, takovej 

guláš jsem tu ještě neměla. Za ty obědy tu platíme 65 korun a ještě 20 korun příplatek za to, 

že nám pro to dojedou, takže za jeden ten oběd platíme 85 korun. Já, když jsem si koupila 

kuře, tak jsem platila třeba 60 korun, ale já to kuře jedla celej týden, já jsem si ho dělala na 

víc způsobů, jednou vomáčku, řízek, taky jsem si upekla stehýnka, polívku, že jo a měla 
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jsem to dobrý, rychlý a levný. Tyhlety obědy jsou drahý a vopravdu si na tom člověk 

nepochutná, takže si je kupuju jenom někdy. Vona mi vozí jídlo i Jindra, tak ta třeba dělá 

květák, tak mi ho přiveze  nebo mi udělá plný hrnec kaše s masem, no a nebo taky, když 

něco upeče, tak mi taky přiveze, holky se takhle u mě střídají. Ale já si taky vařím, nějakou 

rychlovku třeba, to jako jo.  

T: No a slyšela jsem, že tu jsou taky masáže, manikúra nebo pedikúra, chodíte na to 

taky? 

A: Jo, to já jsem chodívala na masáže, ale teď už nechodím, já jsem potom byla taková 

celá rozlámaná, já jsem se nemohla ani pořádně vopřít a vona vnučka má taky masérskej 

kurz, takže někdy mě namasíruje sama, taky mi občas dá takový ty tejpy, no. No, jinak, ještě 

si tady nechávám prát ložní, vono to je takový lepší, tady by mně to ani nevyschlo, jinak 

zbytek mi perou holky. Vony se u mě střídají po týdnu, každý týden ke mně jedna přijede, 

vezme mi prádlo na vyprání, pomůže mi se pořádně umejt, umeje mi hlavu a natočí, takže 

to mi takhle pomůže. Já mám totiž tuhle ruku (pravou) hodně nateklou, já ji měla dvakrát 

zlomenou, chtěli mi tam dávat železa, ale tím, jak je velká, tak nemohli, já s ní moc nemůžu 

dělat, proto mně ty holky tolik pomáhaj. To se jako člověk opláchne, spodek si umyje a tak, 

že jo, ale s takovým tím velkým mytím mi pomáhají, no. To já mám hodný děti, nemůžu si 

stěžovat (úsměv). 

T: Když jsme si takhle popovídaly o Vašem životě, která ta etapa pro Vás byla 

nejhezčí? 

A:  Tak, asi ta, když jsem chodila do práce do toho autoservisu, poněvadž já jsem měla 

ráda lidi, jak jsme měli i tu hospodu u našich, tak já jsem vod malinka byla zvyklá, že k nám 

někdo zašel a že tam byli lidi okolo. To když jsme přišli do města X, já jsem se tak nabrečela, 

jak se mně stejskalo po těch lidech, já byla na ně zvyklá. A když jsem šla potom s dětma po 

ulici, tak říkaly, že se mnou nikam nepůjdou, že se s každým musím zastavit a vykecávat se 

(smích). A todleto, když já jsem byla mezi těma lidma, tak já jsem byla ve svým živlu. No a 

tam v tom servisu dělali samí chlapí, takže když třeba jsem měla svátek nebo narozeniny, 

když se ti klucí složili, dyť to byli mladí klucí s pár korunama a voni se mi složili na dárek, 

postavili se do zástupu a jeden po druhým mi přáli. Tak jsem zase pak koupila něco já jim, 

na to moc ráda vzpomínám, měli jsme tam dobrou partu. No, zase když člověk vezme i ten 

důchod, tak je lepší, že dneska už nějakej ten důchod člověk má, že už nám to zvedli zase o 

pár korun, už nám dvakrát přidali! Ale, když člověk začínal s důchodem, tak toho bylo 
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opravdu málo, já jsem se musela naobracet každou korunu. Taky když si vzpomenu, když 

Zuzka jezdila na ekonomku do Příbrami, tak měla lístek na autobus a utíkala ze školy a 

skočila do autobusu a von to byl Pražák zrovna. A von jí řekl, že si musí koupit lístek, že 

vona to má jinam, tak vona musela vystoupit, protože ty peníze neměla, já jsem jim peníze 

nedávala, protože jsem neměla, ti byli bez peněz furt ty děti. Kolikrát mi to Zuzka řekne, jak 

se za to, že v autobusu neměla na lístek, styděla, jenže co já jsem mohla dělat (povzdech). 

My jsme se s manželem opravdu snažili, dyť on si tu výplatu ani nebral, celou mi ji nechal, 

ten třeba občas rád zašel na to pívo, ale když neměl, tak přišel, abych mu dala 10 korun, tak 

jsem mu je dala, ale to bylo celý. Von vlastně potom v padesáti vodešel do plnýho 

invalidního důchodu a dostal tenkrát asi 1200 korun, co to bylo za peníze, dyť mi jsme byli 

pětičlenná rodina. Dyť to bylo hrozný, co já jsem se napočítala, to já když si vzpomenu, co 

ty dnešní děti dělají, jak vyhazují oblečení. To já, když jsem si koupila boty, tak dokud mi 

nespadly z nohy, tak jsem si nový nekoupila, protože já na ně neměla na ty boty. Ale jinak 

to bylo hezký, byli u nás pak i návštěvy, děti si zvaly kamarády, to u nás přespávali, to bylo 

moc hezký, já na to moc ráda vzpomínám. Co se u nás najedlo lidí, občas na mě ani nezbylo, 

ale já jsem byla ráda, že k nám někdo přišel a já jsem mohla něco podat.   

T: Taky bych se chtěla zeptat, jak jste vnímala politickou propagandu, musela jste 

třeba chodit na brigády? 

A: No, tak na brigády se chodilo z práce tenkrát jako dost. To jsme chodívali na 

brambory, sušit seno, to jsme takhle chodívali. Ale to já jsem taky, když mně bylo těch 

šestatřicet, jak jsem chodila do tý školy, tak to jsem jednou za čtrnáct dní jezdila do školy, 

pak jsem dělala ještě řidičák, do toho ty brigády, jo? Já jsem pak i zhubla, že jsem měla asi 

padesát kilo, jak jsem toho měla hodně. Já když si vzpomenu, jak jsem se musela učit a do 

toho děti, Zuzka chodila do školky a že se chce mazlit, abych si s ní šla lehnout. No jo, jenže 

já jsem musela ještě vyprat, udělat úklid společný chodby, učit se, no ale šla jsem a to víte, 

usnula jsem tam s ní. Pak jsem se vzbudila o půlnoci a šla jsem doprat to prádlo a setřít 

schody až ven a to mě tenkrát viděla sousedka a hned druhej den se ptala, co jsem tam v jednu 

ráno dělala (smích). Já jsem nad tím učením kolikrát usnula, jsem toho měla moc, no.  

T: A kdybyste mi měla říct, která ta doba pro Vás byla nejsnazší a naopak nejtěžší 

v tom životě? 

A: No, nejtěžší asi bylo to, když jsem musela ještě chodit do tý školy. Když byl táta 

hodně  nemocnej a to jsem pak musela doma všechno dělat já, to asi bylo nejtěžší pro mě. 
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To bylo potřeba objednat pivo, tak jsem musela jít do pivováru, teď se člověk musel učit, já 

musela všecko vyřizovat, jo, poněvadž maminka nikam nechodila a tatínek pořád stonavej, 

bylo toho na mě nějak moc. To já, když si takhle vzpomenu, tak mám ještě takovou historku 

(uchechtnutí). To jsme měli motorku a to se jezdilo do práce i v sobotu, no a dycky v sobotu, 

to musel být zametenej dvůr a všechno uklizený, tak já už jsem to měla všecko hotový a muž 

ještě pořád nebyl doma z práce, jo? A já si říkám: „Kde může bejt, no snad se mu nic nestalo. 

No, snad by nikam nešel sedět do hospody, když jede na motorce.“ No a von potom přijel a 

měl nabouranou motorku. A já říkám: „Jak to, že máš nabouranou motorku?“ A von na to: 

„Já Ti teď nebudu nic říkat, pojď, vezmeme si motorku Tvýho bráchy a pojedeme.“ Brácha 

akorát vodešel na vojnu, takže jsme si ji půjčili a von mi řekl, že po cestě potkal srnky, tak 

mezi nimi na tý motorce kličkoval a bohužel jednu zabil a von si ji schoval v lese v nějakým 

tom houští.no a pak jel na tý motorce domů, vona byla pojízdná, měla akorát sešrotovaný ty 

plechy. No a manžel mi dal na výběr, buď to tam pro ni zajedeme a vezmeme si ji domů na 

maso, když už ji zabil a nebo, když nebudu chtít, tak pojede na SNB to nahlásit, že ji srazil 

a že by jim ji dal. No, tak jsem mu říkala, že to uděláme podle něj, no tak že si ji tedy 

vezmeme. Tak jsme jeli na tý bráchový motorce, jenže jak na ní dlouho nikdo nejezdil, tak 

vono to nechtělo pak chytit. A teď já v pytli srnku, pytel přes rameno (smích) a teď motorka 

prostě nešla, tak manžel povídá: „ Zkus mě nějak roztlačit.“ A teď já s tím pytlem na těch 

zádech jsem ho roztláčela (smích). Říkám, já bych mohla psát romány, na mou duši (smích). 

No, takže jsme si domů přivezli srnku, jenže, tatínek se o ni postarat nemohl a manžel řekl, 

že to dělat nebude. Takže já jsem ji sama celou stáhla, vyvrhla, všecko maso jsem vyčistila, 

dělala jsem to do půlnoci, poněvadž jak to člověk neuměl, tak mu to trvalo všecko dýl, jo? 

(Smích). No a nebo jednou jsem zabíjela kachnu, já nevěděla, že má kachna tak tvrdý život, 

já ji usekla hlavu a myslela jsem si, že když ji odhodím, tak zůstane ležet jako slepice, 

jenomže vona se postavila (smích), jak jí ty nervy ještě pracovaly. No, já jsem si musela se 

vším poradit, taky jsem si kolikrát zaplakala vzteky, ale zvládla jsem to (úsměv). 

T: No a řekla jste mi teda, co bylo nejtěžší a co pro Vás bylo naopak nejlehčí v tom 

životě? 

A: To už je asi teď v tom důchodu, mám čas, konečně teplý byt, rodinu mám okolo 

sebe, co víc bych si mohla přát? Já si takhle pustím televizi, taky rádio s dechovkama nebo 

si vyluštím nějakou tu křížovku a taky moc ráda čtu, takový ty romantický knížky. Von mi 

je půjčuje zeťák vod Zuzany v knihovně, tak mám vždycky o zábavu postaráno (smích). To 

tuhle přišel a vzal jednu knihu ze tří, že jí vrátí zpátky, protože si myslel, že ji mám už 
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přečtenou, jenže vona to byla zrovna ta jediná, kterou jsem ještě přečtenou neměla, jenom 

rozečtenou (smích). Tak jsme se tomu oba smáli a prý mi ji znovu půjčí, tak se na ní těším 

(úsměv). 

T: Kdybyste měla možnost se do kterékoliv životní etapy vrátit, která by to byla? 

A: No, asi do tý doby, když jsem byla mladá (smích). Pro mě bylo krásný, když jsem 

pak už měla děti, jak jsme byli spolu a prostě ten život v tý rodině, tam bych se znovu vrátila 

(úsměv). I když jsme toho moc neměli a peněz taky nebylo, měli jsme se rádi, já na to moc 

ráda vzpomínám, víte, ten vztah s těma dětma si člověk buduje celej život. 

T: A kdybyste měla srovnat zda to bylo lepší dříve nebo v současnosti? 

A: Já si myslím, že dneska je to lepší. Co prostě dřív člověk měl, peníze nebyly, furt 

jenom samá dřina a starosti, dneska už si člověk může něco i koupit, dostane nějakej důchod, 

že jo? A když člověku slouží trošku zdravíčko, tak co mu dneska chybí? Máme se dobře, jen 

si toho ty starší ročníky neváží, ty děti jsou moc rozjaření, neváží si věcí, které nejsou 

samozřejmostí.  

T: A když bychom se ještě vrátily k 50.letům, jak jste vnímala tehdejší politické 

represe? 

A: No, já jsem na todle neměla vůbec čas, já jsem se do toho vůbec nijak nemíchala, 

jo? Já jsem naopak byla taková, že když na to někdo nadává, tak říkám: „ No proč, proč na 

to nadáváš?“ My to nepředěláme, tak proč bysme na to nadávali. Jinak jsme to vopravdu 

nijak nevnímali, jako jo, občas se o tom nějak napsalo, ale nijak nás to tady nezasáhlo, takže 

to opravdu nevím, já jsem se o tu politiku nikdy takhle nezajímala, víte? (Smích). Nikdy 

jsem ani nemusela do strany, dokonce ani manžel, nějak se nám to naštěstí vyhlo. 

T: A co třeba prvomájové průvody, účastnila jste se jich? 

A: Jo, to jsme chodívali do průvodu, to bylo vždycky naše! (Smích). To si vzpomínám, 

že byly takový ty slabounký párky na prvního máje, tak jsem vždycky utíkala brzo ráno do 

jednoty, abych je koupila, poněvadž byly takový tenounký a moc dobrý. To jsem vždycky 

naškrabala brambory, abysme měli rychle oběd a už jsme šli do průvodu. Taky jsme někdy 

přišli až večer domů, když jsme šli s partou do hospody třeba. Ještě víc si to užívaly děti, ty 

chodívaly taky, protože měly zase takovou mládeneckou partu, tak třeba deset jejich 

kamarádů přišlo k nám domů (smích) a byli tam všichni třeba do večera. Takže my jsme 

těch part zažili, protože ne každej by jim to takhle dovolil, aby byli u někoho doma, že jo, 
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no ale mně to nevadilo (smích). Některý ty holky, co kamarádily s našima dětma, za mnou 

do dneška chodí a povídají, jak se jim to u nás líbilo a jak na to rády vzpomínají (úsměv). 

T: No a jak vzpomínáte na srpen v 68. roce, jak jste ho vnímala? 

A: No, tak ten u mě dopad docela špatně, já bych ho možná nevnímala taky, ale říkám, 

já jsem se o tu politiku takhle nezajímala, to za jedno, no a za druhý, já jsem byla nejlepší 

zaměstnanec, tak jsem dostala poukaz do Maďarska, tak už jsem měla všechno zařízený, 

nakoupený, papíry jsem si vyběhala, no a potom přišel ten srpen a všecko to padlo, takže 

jsem nejela nikam. Tak jsem si říkala, že jednou za život jsem měla něco dostat a takhle to 

dopadlo. Já už jsem měla i na kufru ty nálepky, všechno vyřízený, jen nastoupit, ale přišlo 

todleto a vono to všechno padlo (povzdech).  

T: Říkáte, že jste se o politickou sféru nezajímala a co volby, chodila jste volit? 

A: Jo, to jsem chodila a pořád chodím, my máme volební místnost tady v baráku, tak 

jenom sjedu výtahem dolů, odvolím a jdu zase domů (smích). No, volili jsme vždycky levici, 

my jsme nic neměli a ta levice přece jenom dávala naději, že se to zlepší a že se budeme mít 

líp. My kvůli tomu teď třeba doma máme rozbroje, děti s mou volbou nesouhlasí, tak se 

kolikrát i chytneme, tak potom už jsem raději potichu, protože to nemá cenu se s nimi 

dohadovat a vysvětlovat jim to. To jsem jim akorát řekla, že až zažijí, co jsem zažila já, pak 

mi můžou něco povídat a tím jsem to utla. 

T: No a co Sametová revoluce, udělala Vám radost? 

A: No, říkám, to já jsem nijak nevnímala, to mi vlastně nějak končila práce, protože 

nám rušili ty komunály. Ty změny nepřišly nějak hned, ze dne na den, takže jsem to nijak 

nevnímala, no. Já jsem měla celej život odpor k politice a takovýmu tomu dění okolo, tak 

jsem si toho nevšímala a dělala si svý, vono bylo práce a starostí až nad hlavu. 

T: Paní Evo, moc Vám děkuji za Váš čas a vyprávění, moc si toho cením! 

A: No, není za co, snad Vám to k něčemu bude (smích).  
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1.6 Rozhovor s paní Věrou 

Vysvětlivky: T – tazatel, A - aktér 

Rozhovor č.1, 20.3.2019 

T: Paní Věro, co byste mi o sobě na začátek pověděla? 

A: No, tak já nevím, já Vám to řeknu vod začátku (smích), já jsem se narodila 

v sedumatřicátým roce, tady ve městě X v takový normální rodině, ani bohatý ani nějak 

chudý, můj tatínek byl listonoš a moje maminka, to byla vzácná žena, protože se dala na pět 

dětí, čtyři kluky a jednu holku. Mému tatínkovi, když zemřela první žena, tak tomu 

nejmladšímu nevlastnímu bráchovi nebyly ani tři měsíce, takže se musel oženit, jenže moje 

maminka si myslela, že už spolu žádný děti mít nebudou, proto si ho vzala a že mu je 

vychová, no a vona nás měla ještě pět, tři bráchové a my jako dvě holky jsme byly, teď už 

žiju jenom já a sestra. Já jsem z dvojčat, víte? Měla jsem dvojče Vaška, maminka nás 

všechny porodila doma, to nebylo, že se šlo do nemocnice, nevím, jak to tenkrát maminka 

zvládla, porodit dvojčata, když samotnej porod je dost komplikovanej, kor v tý době, že jo, 

no ale zvládla to a všichni jsme byli zdraví (smích). No, ale potom nám maminka umřela na 

mozkovou mrtvici, bylo jí necelých pětapadesát let, to jela k bratranci na pohřeb a mezi 

dveřmi padla a byla na místě mrtvá, bylo mně patnáct let a nejmladšímu bráchovi bylo 

dvanáct (povzdech). No a náš tatínek si to ani neuvědomil, co vyved, protože naše maminka 

asi úplně zdravá jako nebyla, vona jako holka sloužila u Židů a dost si tam nadělala a prostě 

byla už taková, si myslím, udřená a tatínek byl takovej nesoudnej na tadytohle. No a když 

zemřela, tak běhal po dvoře, takhle si držel hlavu a plakal (slzy v očích, pauza ve 

vypravování). Na to se pamatuju, protože maminku přivezli domů, to byla v Bukový na tom 

pohřbu, tam vona měla sestřenici a vona tam vyrůstala u tety, protože jí maminka taky brzo 

umřela. No a maminku tenkrát přivezli na náklaďáku přikrytou a asi si umíte představit, jak 

to bylo těžký, když brácha byl malej a tohlecto všechno. Já jsem měla lístky do kina, že jsem 

měla jít s kamarádkama, samozřejmě jsem nikam nešla, protože to byl šok pro všecky, no a 

tatínek potom byl docela zlej, protože maminka nebyla a von byl na ní hodně zvyklej, von 

s ní byl doma a maminka si s ním uměla poradit, ale my ne, von pak byl na nás takovej dost 

zlej, já jsem musela vařit, ségra musela péct, protože von byl zvyklej na takový ty karasy, 

víte, takový, von si to lámal do kafe. No, zemřel, když mu bylo šestasedumdesát, mně bylo 

dvaadvacet let, už jsem byla vdaná, byl s ním teda těžkej život, protože von nás nenechal ani 

třeba spát, když jsme přišli ze zábavy, tak nás nenechal, to vždycky volal: „Když chcete 
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flámovat, tak musíte potom i vstávat!“ (Smích) a takhle nás vždycky honil, von na to byl 

takhle zvyklej, to my jsme to tak brali, no. Jako do těch patnácti, dokud byla maminka, tak 

to bylo hezký a potom už ten život byl dost tvrdej, já jsem potom musela hned jít do práce, 

jsem nemohla chodit ani do školy, nikam prostě, musela jsem si vydělávat. No a měla jsem 

teda jako kamarádky, ale nemohla jsem si užívat jako ony, protože já jsem musela brzo ráno 

vstát a vařit a dělat všechno okolo, postarat se o všechno, vony na mě ty kamarádky třeba 

ťukaly, abych šla ven, ale já jsem byla utahaná a nevyspaná. To když jsem třeba občas šla 

na ten ples, tak jsem z něj přišla ve čtyři ráno a v osum už jsem musela být na nohách, to už 

nás tatínek budil, von byl neúnavnej, to už měl zatopeno a vařil kafe a prostě to bylo hrozný 

s ním (smích). No a já jsem pracovala v místní továrně, to byla moje první práce, tam mi to 

zařídil brácha, no a tam jsem se učila svářet vany a todlecto všechno, tak jsem musela chodit 

do práce, protože kdo by nás živil, tatínek už byl důchodce a eště měl toho bráchu 

nejmladšího, tomu bylo dvanáct, ten chodil do školy, takže my jsme museli prakticky tatínka 

živit a bráchovi platit školu, von se totiž učil rukavičkářem, tak aby dostudoval, tři roky jsme 

mu to platili než začal sám vydělávat, no ale potom šel na vojnu, že jo, takže to zase bylo 

jiný, no. Bráchové brzo odešli z domu, i to moje dvojče, von se totiž brzo oženil, byl taky na 

vojně, že jo, takže doma moc nebyl, takže jsme to všechno táhly se ségrou. To víte, kdybych 

si mohla žít, jako ty moje kamarádky, taky by se mi to líbilo, jenže já už jsem potom měla 

úplně jiné starosti a povinnosti, byla jsem prostě jako maminka, jako bych byla vdaná 

(úsměv). To víte, jak to v tý době bylo, samá práce, práce, práce, tatínek dělal toho listonoše 

a potom ještě chodil do lesa vypomáhat, protože těch peněz nebylo moc, ale moje maminka 

byla strašně dobrá hospodyně! Můžu Vám říct, že přesto, že nás bylo tolik, tak vona uměla 

strašně dobře vařit, protože vona vařila u těch Židů, i z mála uvařila strašně dobrý jídlo, 

vopravdu, ségra dycky říká, že to mám po ní (smích). Maminka byla děsně šikovná, vona si 

i šila zástěry, klukům taky šila, vona takhle si dycky koupila kus látky, to nebylo drahý, tak 

jim z toho právě šila, no a opravdu, vona i z mála udělala hodně (úsměv). My jsme třeba 

doma měli husy, králíky a takovýdle to a  vona opravdu uměla všechno tak dobře připravit 

a dochutit! To se u nás vařila třeba uhlířina, škubánky, vdolky maminka pekla, rajská taky, 

ale tu já jsem nejedla, protože jsem prej byla mlsná (smích), takže jsem jedla knedlíky 

s vajíčkem místo toho.  Taky se pek králík s vepřovým, to měl náš tatínek strašně rád, taky 

bůček, jéjej, ten to miloval (smích). My jsme teda měli i slepice, takže vajíčka jsme měli 

domácí, takže jsme je taky hodně vařili třeba míchaný a tak, taky se ta slepice vobčas zabila, 

když už nenosila, tak z toho třeba vývar nebo nějaká omáčka, taky se to upeklo, že jo. No a 
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tenkrát vlastně bylo maso ještě na lístky, tak maminka koupila vepřový nebo taky koňskou 

sekanou, tu jsme měli moc rádi, salám nebo buřty byly, ale to většinou v neděli, to bejval 

takovej lepší oběd. My jsme tu masnu měli takhle hned za rohem, taky maminka chodila do 

pekárny, tam vždycky pekla pět takovejhle dlouhejch vánoček na Vánoce, to pekla u pekaře! 

To byli nějací Kaštíkovi, tam vona si přinesla ty suroviny, pan Kaštírek to zadělal, upekli to 

a klucí nám to pak přivezli, to bylo úplně všechno jiný než dneska. To třeba i na posvícení 

tam maminka nosila suroviny, protože to množství by u nás nenapekla, my jsme teda měli 

cihlový kamna, ale to množství pro nás by tam neupekla, tak to vozila tam, ti Kaštíkovi byli 

hrozně hodní (úsměv). Tak si říkám, ještě že ti nevlastní sourozenci byli starší, už se ženili 

a měli vlastní domácnosti, takže se o ně maminka už nemusela starat, to by toho musela péct 

dvojnásob (smích). Voni nakonec ti sourozenci byli jenom čtyři, ten nejstarší padl ve válce, 

takže se maminka starala vo čtyři děti, a potom ještě o nás. Na to vzpomínala babička, 

tatínkova maminka, že ta jeho první manželka si tu smrt vlastně zavinila sama! Vona chodila 

vypomáhat příbuznejm na pole, eště nebyla ani po šestinedělí a něco se jí stalo s mlíkem, asi 

nějakej zánět nebo se jí to tam nějak ucpalo, to nevím, ale tenkrát nebylo jako dneska ty léky 

a různý přístroje, který poznají nemoci. No a vona prý dostala horečku, nikdo ji nepomohl, 

to se asi neléčilo nebo co, prostě potom umřela ze dne na den. No a vona tehdá neposlechla, 

tatínek jí nechtěl pustit, ale ona, že teda pude a pude, no a umřela a říkám, tomu nejmladšímu 

nebyly ani tři měsíce. Ale řeknu Vám, já se vlastně hodně divím, že si naše maminka tatínka 

vzala, vona byla tak hezká a hodná a náš tatínek, ne že by byl vošklivej, ale von byl takovej 

bručoun, ale naše maminka, ta byla opravdu světice, jsme se o tom bavily se ségrou a vona 

taky říkala, jak si ho mohla maminka vzít (smích), neměla to vůbec jednoduchý, toliko dětí 

a ty nevlastní, ty starší ji jako mámu nebraly, hlavně Pepík, ten byl druhej nejmladší, ten se 

k ní choval vošklivě, hulvát to byl! Ale je pravda, že jsem i s tatínkem zažívala legraci, to 

jednou nás vzal uklidit seno, co bylo nasušený, tam na stráň a maminka říkala: „Neber je 

s sebou, počkej, až přijde někerej kluk!“ Protože brácha, ten nejmladší, ten byl hubeňounkej 

a já jsem nebyla taky žádnej silák a my jsme měli takovej vozík, ale větší než ten dnešní, to 

byla taková jako kdyby vlečka. No a to tatínek že teda pojede, že to uděláme, kdyby náhodou 

pršelo, jenže von postavil tak blbě ten vozejk! Chtěl, aby Franta držel voj, aby to neujelo a 

já jsem mu to seno podávala a tatínek to na tom vozejku zašlapával, abysme to všechno 

pobrali to seno. Hele, na to když si vzpomenu, tak se směju ještě teď (smích). Von tam na 

tom tak rajtoval a já jsem říkala: „Tati, ten Franta to neudrží!“ Von byl fakt jak nic, ještě 

hodně malej, okolo deseti mu bylo, to ještě žila maminka. No a von tam pořád skálal a já mu 
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říkala: „Tati, tak to nepobereme všechno, pojedeme ještě jednou.“ A tatínek na to: „ Né, to 

musíme pobrat, co kdyby pršelo!“ Jéžiš marja, teď jak to ten Franta neudržel, se mu to 

vytrhlo z rukou, tak jsme toho tátu převrhli i s vozejkem. A teď von letěl, táta ruce nahoru a 

zařval: „Ježiš marja! Ty blbče jeden!“ (Smích), jenže von to chudák ani nemohl udržet, jak 

tam ten táta skákal a já mu říkala, ať to nedělá, že to brácha neudrží. A tam tenkrát byl strejda 

Botíkovic s koňma, taky na tý stráni, ale u potoka, asi něco nakládal a slyšel našeho tátu, ten 

ječel na nás, tak tam přišel a ptá se: „Co to tu vyvádíte?“ A tatínek na to: „ No, podívej se, 

co jsem si s sebou vzal za blbce!“ (Smích), ale my jsme se s Frantou tak hrozně řehtali, jak 

jako letěl, jo? (Smích), no, ještě, že se mu nic nestalo a strejda říkal: „No, taky že Tě to 

napadlo, aby takovejdle velkej vozejk držel kluk sám.“ Ale kdyby táta tenkrát býval 

nerajtoval, tak by se to bývalo jako vůbec nemuselo stát, jo? No a pak jsme přijeli domů a 

tatínek povídá: „ No, mámo, to jsem si vzal s sebou dva blbce, představ si, co mi provedli!“ 

Jenže my jsme za to přece nemohli, ale ještě, že tam ten strejda Botíkovic byl, že nám pomohl 

to narovnat a pomoh nám to celý znovu naložit, to už jsem držela ten voj spolu s Frantou a i 

tak jsme měli co dělat, abysme to udrželi! My jsme s tátou užili vopravdu takhle i srandu, na 

todle nezapomenu nikdy (smích) a ještě dostal od maminky vynadáno, že ji neposlechl a 

nepočkal na ty starší kluky, aby mu s tím pomohli (smích). Mamince bylo jasný, jak to 

dopadne, že se to ten táta bude snažit celý naložit. Ale táta byl vždycky takovej, byl hodně 

přísnej, to když ho kluci nechtěli poslechnout, jako něco udělat, třeba přinýst uhlí nebo 

dřevo, tak už odepínal pásek, jako ne, že by je mlátil, jenom stačilo pohrozit (smích). Ale 

řeknu Vám, maminku jsme poslouchali na slovo všicky, maminka nás nikdy neuhodila, 

nikoho, ta prostě se jenom takhle podívala a vědělo se, co a jak. Možná, že jsme nějak cítili, 

že je nemocná, potom jsme to teda už normálně věděli, ale ještě mi nebylo patnáct a už mě 

učila vařit, knedlíky a tohle všecko, abych to uměla, protože vona byla i v nemocnici asi 

dvakrát a tušila třeba, že dlouho nebude, tak jsme u ní musely se ségrou dlouho stát a koukat 

se, jak se co dělá, většinou teda já, protože ségru to moc nebavilo a taky jezdila pozdě 

z práce, vona totiž byla o čtyři roky starší než já. To se pamatuju, to už maminka nebyla, 

tatínek si přál škubánky, já doma nebyla a vona měla snad nějak volno nebo co, no a že teda 

uvaří ona. No, tak vařila škubánky, nasypala tam mouku, že jo, tam se daly brambory, teď 

se to muselo pořádně zapařit, vona se v tomdle moc nevyznala a teď jak tam asi dala moc 

mouky nebo měla malej kastrol, tak se najednou začala zvedat poklice, jak se ta mouka 

nabrala. A náš táta říkal: „Panenko Marja, co to vaříš?“ A teď to sebral a nasypal to slepicím 

na dvůr (smích), ty slepice byly rády, že jo, ale vono, jak to bylo horký a spojený, ta mouka 
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a brambory, tak měly zalepený zobáky (smích) a vona když si přivedla prvního manžela, tak 

já jsem říkala: „Tati, ne, že mu budeš vykládat, jak Andula vařila škubánky, vopovaž se!“ 

No, to víte, to bylo první, co von mu řekl: „Hele, Mirku, ne aby Ti vařila škubánky, naše 

slepice mohly chcípnout, ty měly zalepený zobáky! (Smích). Vono se ty škubánky u nás 

vařily často, já je jedla nejraději s tvarohem, tatínek s mákem a brácha s mlíkem, tomu v tom 

mlíku ty škubánky jenom plavaly (smích), taky jsme dělali ještě třeba nudle s mákem, nebo 

tvarohem, to jsme měli moc rádi, to pro nás byla normálka, my jsme si na těch jídlech i 

chudých opravdu pochutnali, dneska je to všechno jiný, dávno už se tak nežije. My jsme si 

třeba chodili i ke Kaštíkům pro suchý housky, ty byly tak výborný, my se po nich mohli 

utlouct! (Smích), to dneska neexistuje, aby byla houska bez másla a šunky, ale dřív to prostě 

bylo jiný, my si doopravdy moc pochutnali (úsměv). No a co bych Vám ještě pověděla...jó, 

taky jak jsme bydleli bych Vám mohla říct, my jsme tenkrát bydleli v takových jako by 

řadovkách, dole jsme měli dvě místnosti, nahoře jednu a dvě půdičky po stranách, takže ta 

hlavní byla kuchyň, taková sednička, tam měla maminka kamna a takovej špajzík, tam měla 

schovanou mouku, zavařeniny a nějaký to koření, vono toho koření taky tolik nebylo jako 

co je dneska, ale vystačilo to. No a co byste ještě chtěla vědět? 

T: Narodila jste na začátku války, pamatujete si na ni? 

A: No, pamatuju se, že jsme měli všude na dvoře a v okolí Rusáky, jak byl konec 

války, oni nějak tenkrát chodili po těch barákách a kontrolovali, jestli tam nějakej ten Němec 

nezůstal. Maminka jim dycky dala napít nebo nějakou polívku a tak. Ale taky se pamatuju, 

že když byl nálet, tak tatínek s maminkou nás okamžitě nahnali do sklepa, maminka tam 

vzala jídlo a pití a tatínek nás tam schoval, ten byl nahoře a sledoval se sousedama, co se 

tam děje, takže my jsme všechny ty nálety prožili ve sklepě, jakmile to začalo houkat, tak už 

jsme byli ve sklepě. Za války právě padl ten můj nejstarší nevlastní bratr, nikdo o tom moc 

nevěděl, nebo o tom před námi nemluvili, přece jenom jsme byli děti, ale pamatuju se, že 

když to přišli tatínkovi říct, tak jako hodně plakal, byl moc smutnej (povzdech), tenkrát 

museli všichni do války, tenkrát hodně lidí padlo. No a tatínek nám potom, když už jsme 

byli starší, povídal, že potom, jak tudy táhli ti Němci, tak jeli na vozech, měli tam děti a todle 

a naše lidi je rabovali, brali jim peřinky těm dětem a všechno jim brali, těm ženskejm to 

trhali z rukou, náš tatínek, když to vyprávěl, tak tomu nemohl věřit, jak byli zlí a ti potom 

byli ti největší komunisti (uchechtnutí), to byli lidi naproti v ulici, byli to i naši sousedi, ti si 

nakradli zlata a všeho. Náš tatínek, přesto, že nás bylo pět, tak na ně koukal se sousedem 

vodnaproti, co bydlel a povídali, že si hnedle vodplivli, co to je za lidi, jak to všechno rabují, 
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dyť ty děti za nic nemohly, jo, byly to Němci, ale pořád to byly děti. No, válka je hrozná 

věc, co Vám budu povídat a kolik lidí při ní padlo, to my jsme o Osvětimi a tak nevěděli, to 

ne, ale okolo nás, to takhle zastřelili několik našich sousedů, že jako byli partyzáni. Ale víc 

už si takhle nepamatuju, byli jsme ještě děti, no. No, já jsem vlastně za války začala chodit 

do školy v třiačtyřicátým, tam jsme měli takovou učitelku němčiny, jsme byli malý prťata a 

už jsme se to museli učit! Ale jinak to bylo v pohodě, mě škola bavila, já jsem se opravdu 

učila dobře, protože to potom učitelka Pekárková, ta nás potom po válce měla zase z ruštiny 

a ta mermomoci chtěla, abych šla překládat, abych se tomu víc věnovala, tenkrát byla i za 

mojí maminkou ji prosit, aby mě dali do školy na překladatelku, jenže to stálo velký peníze, 

my jsme na to neměli. To se pamatuju, že tam seděla v tý kuchyni a prosila, aby to rodiče 

nějak udělali, ale nešlo to. Vona mě ruština strašně, ale strašně bavila! Prostě mi to nebylo 

souzeno, možná, kdybych se narodila u jinech rodičů, nějakejch bohatejch (smích). Pak už 

jsem se k té ruštině nevrátila, byla jiná doba, taky člověk měl jiný starosti, vono, kdyby 

maminka žila, tak by to možná bylo jiný, ale my jsme si potom museli vydělávat vod těch 

patnácti každej sám na sebe a já pak ještě se ségrou živila toho tátu a mladšího bráchu 

(povzdech), nebyl nikdo, kdo by nás podporoval, kdo by nás živil. To třeba náš tatínek pořád 

kouřil, ten kouřil Partyzánky nebo Lípy, ten ráno vstal a už musel mít cigaretu, běda, jestli 

ji neměl. A von se taky nerad převlíkal, tenkrát chlapi hodně nosili manžestráky a to ten 

mladší brácha, když si šel tatínek lehnout, tak mu to oblečení musel přeměnit za čistý, von 

si to vždycky dával takhle přes židli, tak mu to tajně vyměňoval (smích), voni totiž spali 

spolu i s maminkou v tý spodní místnosti, já se ségrou a dvojčetem jsme spali ve druhý a 

ostatní sourozenci nahoře v těch půdičkách. A to si vzpomínám, jak náš táta vždycky potom 

ráno nadával, že to bylo čistý a že my bysme furt jenom praly a vytíraly (smích), von nám 

nadával, že když jsme vytíraly, takže ta prkna budou mokrá a že zhnijou, ale my jsme na 

tom měli lino, že jo (smích). To jednou takhle před posvícením jsme si se ségrou řekly, že 

natřeme lino takovou kakaovou barvou. No a já jsem chodila na odpolední a vona říká: 

„Hele, až přijdeš z vodpolední, tak to natři, vono to do rána uschne a bude to dobrý, 

nebudeme kupovat nový, vono to zatím takhle stačí.“ A náš tatínek, to už byl doma 

v důchodu, chodil do pekáren hlídat, večer tam šel a ráno se vrátil. Jenže, do tý barvy se asi 

měl dávat aceton, aby to rychleji uschlo a ten tam asi pravděpodobně nebyl, nevím, to tenkrát 

kupovala ségra tu barvu. No a já jsem to natřela, skončila jsem u dveří, no a šla jsem si 

lehnout a náš táta ráno přišel a von byl zvyklej chodit v botech, až u kamen se zul, tam měl 

takovou malou stoličku a teď šlápnul, šlápnul, tak se mu ta barva nalepila na boty (smích), 
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šmarjá, to byl řev (smích), jsme všichni přiletěli, co se stalo a náš táta křičel: „ Co jste to 

tady vyváděli?!“ My jsme mu tam museli dát prkna, aby tam došel, aby se zul, teď mu to 

z těch bot nešlo sundat a nadával nám: „Vy dobytku, vás takhle nechat samotný!“ No a pak 

jela ségra s kamarádkou do sousedního města pro nové lino, takže jsme ho nakonec museli 

stejně koupit, protože to lino bylo zničený. Totiž, von táta nezůstal stát, von ťápal a ťapal a 

nadával, no, to byly s ním prostě takovýhle zážitky, taky na to hodně vzpomínám, on hlavně 

nadával, no. To, jak tam stál, mám dodneška před očima, von měl na sobě takovej kabát a 

měl po kapsách ty housky, měl tam takovou velkou kapsu na housky, to ukradl (smích), ale 

von si bral každej, to dycky šel a takhle byl tlustej (smích). No, a co bych Vám tak ještě 

řekla... 

T: Tak já bych se ještě vrátila k té škole, co jste se třeba učili, učilo se jinak? 

A: No, tak já si myslím, že jsme se učili jinak, my jsme měli třeba v první třídě 

slabikáře s obrázkama a čítanku a tak, my jsme měli úplně jiný knížky, než jsou teďko a 

určitě toho bylo míň než dneska. My jsme se učili klasický předměty jako matiku, češtinu, 

tu němčinu za války a potom tu ruštinu, no, taky jsme měli třeba náboženství, to tuším dneska 

není. To si náš vyučující dělal čárky, jestli jsme byli v kostele, se ptal, jestli jsme byli nebo 

ne, taky kdo nás viděl a tak, to bylo strašný, jak nás hlídal (smích). Já jsem teda věřící, do 

kostela sice nechodím, to jenom když jdu někomu na pohřeb, ale normálně se denně modlím 

než jdu spát. 

T: A byla ta škola přísnější? 

A: No jéjej, to jsme byli kolikrát i biti (smích). To učitelka Smetanová házela po 

klukách i kalamáře, všechno, co měla po ruce! Daněk, ten je zase tahal za tady ty kotlety, 

nebo jsme taky chodili na hanbu nebo jsme dostali pravítkem, to se tenkrát běžně dělalo, 

takže jsme si moc nelajzli, to víte, nikdo nechtěl být bitej (smích). To už se dneska nic takhle 

nemůže, ale tenkrát to bylo vopravdu dost účinný. Ale řeknu Vám, nejvíc vzpomínám na tu 

Smetanovou, ta byla hrozná, ta byla opravdu zlá, byla takhle veliká a doma měla hroznej 

bordel, tam ji skákaly slepice po posteli a všude, a teď šla do školy a měla hodně zlata, různý 

řetízky, prsteny a tak, vona si na to dost jako potrpěla, ale i tak měla na pásku od šatů slepičí 

hovna. Protože ty slepice byly v sednici, my jsme jí tam tenkrát nesli nějaký sešity a votevřeli 

jsme dveře a vony proti nám lítaly slepice. Ale toho zlata teda měla spoustu a takhle tím 

chrastila, to jsme slyšeli i na chodbě, tak jsme dycky říkáli: „Smetanka už jde.“ (Smích). My 

jsme ji měli tenkrát na zeměpis, to nám vykládala, jak se točí zeměkoule a šla pod mapou a 
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jak byla silná, tak ji roztrhla, vona s ní byla i sranda (smích). Ale vona byla hrozně chytrá a 

študovaná, to zase jo. A my, když jsme se třeba u ní nechtěli učit, tak jsme některá z holek 

přinesly, co jsme háčkovaly nebo tak něco a vona o tom začala povídat a najednou zvonilo, 

byl konec hodiny a nemuseli jsme se učit, to jsme jí takhle vždycky oblafli (smích). Já na tu 

školu vzpomínám opravdu ráda, hodně na ni vzpomínám, do dneška mám ze školy tři 

kamarádky, vydrželo nám to celej život, my jsme spolu pak po škole chodily na plesy a na 

čaje k Hamišovům a taky do kina a tak. My jsme tenkrát užili daleko víc srandy než ty dnešní 

děti. My jsme třeba o prázdninách chodili pást husy tam směrem k sanatorce, tam jsme 

chodili, sbírali jsme klásky, tím se krmily husy nebo slepice, taky jsme pásly ty husy, o 

prázdninách jsme tam vydrželi klidně celej den, vod rána až do večera. To se ví, hlídali jsme 

ty husy a sbírali ty klásky, ale mezitím jsme i hráli různý hry, tam jsme měli takovou partu, 

k sousedům jezdili na prázdniny neteře a synovci, to jsme je vždycky vyzvedli a už jsme 

pelášili na pole (smích). My jsme tam užili strašně legrace, to dnešní děti neznají. No a o 

prázdninách jsme taky jezdili do lesa, vždycky v červenci sbírat borůvky a taky na houby. 

Tam do toho našeho lesa jsme jezdili hodinu, v půli cesty byla studánka, tam byla strašně 

dobrá voda, tak jsme se napili, odpočinuli a jeli dál. A to jsme dostali každej takhle ty 

pětilitrový sklenice a to jsme dycky nosili plný, maminka to pak zavařovala, abysme měli 

na zimu, to nám pak dělala různý koláče a třeba lívance, to byla dobrota! To tenkrát bylo 

vopravdu všeho, těch borůvek, jahod a hub! To dneska už není, lesy jsou zničený. My jsme 

tam chodili tak dlouho, dokud to rostlo, to jsme vždycky ráno vyjeli, vzali si něco k jídlu, 

pití jsme nabrali u studánky a vydrželi jsme v tom lese celej den, bylo to krásný, vopravdu 

krásný (úsměv). To byly vlastně naše celý prázdniny (smích), my jsme nikam nejezdili, 

pomáhali jsme doma, sušili seno a pomáhali mamince a tak. Tak to teda bylo, dokud nám ta 

maminka neumřela, pak jsme teda musely se sestrou do práce, já jsem začínala v místní 

továrně, jak mi to sehnal ten brácha, to bylo hned, není to jako dneska ty pohovory a všechno, 

brácha mi to domluvil, pak jsem šla podepsat papíry a bylo to. No a než jsem se šla učit 

svářet, tak jsem asi měsíc pomáhala s obědama a potom jsem šla svářet.  To mě bavilo, dělala 

jsem tam do mateřský, já jsem se teda potom ve dvaceti vdala, byla jsem těhotná, tak jsem 

šla na mateřskou, a pak vlastně prvnímu synovi bylo necelý dva roky, to jsem se vrátila do 

práce a malýho hlídala tchýně tady kousek od města X, ona ho tam měla na týden a my jsme 

si tam pro něj jezdili. Já jsem tenkrát měla různý směny a manžel jezdil celej život 

autobusem, tak když měl volno, tak za ním jel, von míval dycky dlouhý šichty a potom třeba 

dva dni volna, no a když jsem měla volněji já, tak jsem zase já tam jela. A takhle jsme to 
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vlastně dělali do jeho tří let a pak šel teda do školy. To jsme vlastně ještě chvíli bydleli 

s tátou, tam nahoře, no a pak jsme se přestěhovali, jsme dostali od města byt na náměstí, teda 

s tou podmínkou, že budeme stavět družstevně, takže jsme to postavěli zhruba za dva a půl 

roku, všechno své pomoci, muž to tam chodil po práci stavět, no a teď tam žije mladší syn. 

No a potom bylo synovi vlastně sedum, to jsme se tam nastěhovali a tam se narodil i ten 

druhý syn, voni jsou vod sebe těch sedum let. No a s tím mladším synem jsem byla asi tři 

roky doma, von pak šel do školky a já šla pracovat do jiné továrny, kde se dělaly panely, 

takový ty dřevěný nosníky a todleto všechno na baráky, taky na kravíny a tak, žebříky jsme 

tloukli, takhle všechno, co bylo k tý stavbě potřeba, no. No a na dílně jsem dělala osum let, 

jenže pak jsem začala marodit, bylo mi zle, jak jsem to tam tahala... Tak mě pak poslala 

doktorka na EKG a vím, že tam byla jiná doktorka a říkala: „ Jestli můžete, změňte 

zaměstnání, jinak Vám líp nebude.“ Protože já jak jsem tahala ty panely, tak to byl velkej 

nápor na srdce, jo? Takže mě pak vedoucí dal na expedici, to jsem se musela učit na stroji, 

to taky bylo, učit se to v těchhle letech, to by milo pětatřicet, protože v sedumadvaceti jsem 

měla toho druhýho syna, no a mně se o tom učení i zdálo (smích). A tam vždycky vedoucí 

říkal: „Tady někde kape voda.“ Víte, jak jsem psala ty dodáky (smích). Ségra mi tenkrát 

půjčila psací stroj, protože ho měla doma, protože dělala v kanceláři, tak aby se to taky 

naučila, no a tak jsem se to učila i doma, mně se o tom pořád zdálo, to bylo hrozný. To 

dneska se toho lidi bojí těch změn, já jsem to brala sportovně, že je to něco novýho, že se to 

naučím, voni si ze mě dělali kolikrát srandu, že jsem se to rychle učila, protože já jsem doma 

byla pilná, kdykoliv to šlo, tak já jsem psala, bylo to teda všechno jiný, užili jsme spoustu 

legrace. No a ten vedoucí potom odešel a já jsem dostala celou tu expedici na starost, to jsem 

pod sebou měla čtyři mužský, kteří nakládali ty vagóny, dělala jsem jim výplaty a tohlecto 

všechno, to jsme chodili i soboty a neděle do práce na služby, to se expedovalo nebo přišlo 

řezivo vodjinaď, to se vykládalo všechno a tak. Taky jednou mi to vyšlo na Štědrej den, ale 

to nebylo tak hrozný, to jsme šla třeba na šestou a v deset už jsem šla domů, takže jsem ještě 

potom všechno zvládla připravit (smích). Bylo to tenkrát moc hezký, lidi k sobě byli jiní, my 

jsme užili spoustu legrace, slavili jsme v práci svátky, narozeniny, kolikrát i vedoucí s námi 

(smích), dneska to lidi nezažijou, protože to je samej kvalt a samá práce a hrhrhr, proto jsou 

všicky ti lidi unavení a mají infarkty a tohlecto všechno, ale je to ta doba, hrozně uspěchaná.  
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Rozhovor č.2, 26.3.2019 

T: Paní Věro, vyprávěla jste mi, jak jste se jako děti bavili, no a co jste dělali, když jste 

byli starší? 

A: No, to jsme chodili třeba do kina a na čaje, to byly takové taneční zábavy, víte? To 

bylo odpoledne od dvou do deseti, tak jsem občas zašla, taky hodně na zábavy, to byla, že 

jo, václavská, posvícení, plesy, takhle jsme chodili hodně všude, taky jsme šli do Obořiště 

pěšky na pouť, to už potom večer nic nejelo, tak jsme chodili pěšky, to jsme i s klukama šly, 

protože jsme se s holkama samy bály. 

T: A vzpomněla byste si, co jste měla na sobě, když jste chodila na čaje? 

A: No, tak nosily se hodně sukně a šaty, to neexistovalo, aby holka přišla v kalhotách. 

No a já jsem teda měla většinou šaty, já jsem měla výbornou švadlenu, teda maminka měla 

a k té nám dávala šít šaty, abysme to měly se ségrou pěkný. Takže vona hodně šila sukně a 

halenky nebo ty šaty. Hodně se nosila černá sukně třeba z taftu a nebo ze sametu se šilo a 

k ní nějaká hezká halenka, třeba já jsem tenkrát měla takovou světlounce zelenou halenku a 

černou sukni mi paní ušila, nebo taky šaty, ty jsem měla bílý a byl tam jako matnej a vedle 

lesklej čtvereček, ty byly taky moc hezký. Dříve se tedy spíš šilo, konfekce se spíš nenosila, 

protože taky to málokdy sedlo, to já jsem nosila teda hodně i modrý šaty, protože já mám 

celej život strašně ráda modrou (úsměv). Ale to si nemyslete, žádný velký výstřihy nebo 

krátký sukně, to bylo ke krku nebo lehounce níž a taky sukně musela být minimálně po 

kolena, později tak po lýtka, jak už jsme byly starší. To já jsem snad někdy v patnácti letech 

poprvé dostala silonky, my jsme nosily jen takové punčochy, to se nosily podvazkový pasy 

a takovýhle punčochy, to nebyly punčocháče, to my jsme dycky mrzly, když jsme chodily 

z plesů v těch silonkách a teď když Vás šel ještě nějakej kluk doprovodit, tak se ještě chvíli 

stálo u vrátek, jéjej, já jsem pak byla na kost zmrzlá (smích). To nebylo jako dneska, že 

rovnou chodí ze školy a takhle se nějak líbají nebo něco, to my jsme chodili se schovat 

vždycky do kina, nesměli jsme se ani chytnout za ruku, to neexistovalo! Dneska ty děcka 

mají tašky u laviček a už se tam muchlujou, to je strašný.  

T: Když bychom se vrátily ještě k Vašemu dětství, tak Vy jste tam lehce zmínila, jak 

jste slavili svátky, například posvícení, jak jste slavili třeba Vánoce nebo Velikonoce? 

A: No, tak to tatínek vždycky se sousedem zajel za město X pro stromek, to tak dělal 

v podstatě každej, my jsme pak chodili i jako děti pomáhat do lesa a sázet malý stromečky 

do školky, takže všichni vždycky na ty Vánoce přivírali oči (smích). Takže von přivezl ten 
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stromek, to byl malikej stromeček, my bysme ho neměli ani moc kam dát. No a my jsme 

zatím chystali ozdoby, ale to nebylo jako jsou dneska, to my jsme třeba balili ořechy do 

takových pozlátek, pekli cukroví, něco se teda snědlo, ale dalo se něco i na ten stromeček, 

to dělala maminka třeba takový vločkový kolečka nebo perníčky, ty pěkně provoněly ten 

pokoj, to jsem měla moc ráda, tu vůni perníčků spojenou s tím jehličím. Tatínek většinou 

přinesl borovici, potom teda i smrk, podle toho, jak se mu ten stromek líbil (smích). No a to 

se pamatuju, že maminka vždycky musela napéct hromadu rohlíčků, vona to před námi 

zamykala do spíže (smích). No a jednou je zapomněla zamknout a brácha, jako to moje 

dvojče, je šel navštívit, takže musela potom těsně před Vánocema rychle dopíkat další, 

protože von jí na to chodil a ona si toho nevšimla (smích). Jinak, taky jsme na ten stromeček 

dávali takový ty panenský jablíčka, to vozil táta od tety, ta nám posílala i třeba švestky, celou 

nůši švestek! No a tatínek na nás dycky volal: „Dávejte ta jablíčka k tomu kmeni, aby to ten 

stromek unesl.“ Takže takhle my jsme zdobili stromeček, to opravdu nebyly žádný kolekce, 

to bylo všecko hrozně drahý. No a na Vánoce maminka teda pekla ty veliký vánočky, taky 

se dělal taženej štrůdl, to jsme museli všechno uklidit, maminka zadělala těsto, napařila 

kastrůlky a dala je na to těsto, no a tenkrát toho dělala hodně, to si pamatuju i tři plechy, že 

dělala. To jsme tenkrát museli pomáhat s jabkama a tak, to víte, pro toliko lidí to připravit, 

to byla dřina! No a na večeři jsme teda měli kapra, tatínek ho sehnal na městě, taky jsme 

měli bramborovej salát, ten maminka dělala klasicky z vařenejch brambor, do toho zeleninu, 

ale tenkrát nebyla žádná majonéza nebo tatarka, jak jsou dneska, to tam maminka dala třeba 

nálev, dala tam ocet, vodu, trochu cukru a zalila to tím, aby to chytlo tu chuť, taky občas 

dala lák z okurek nebo tak. A pamatuju se pak, že se zabila na Vánoce husa, to se 

vykrmovalo, že jo, no a jinak to cukroví, po tom se vždycky zaprášilo a taky vím, že 

maminka dělala nějaké kynuté cukroví, to ale všechno bylo takový vobyčejný. Ale bylo to 

všechno pěkný, byli jsme jako pohromadě, víte? Vono se tenkrát žilo opravdu jinak, nebyli 

jsme tak náročnÍ, my jsme si se vším vystačili. No a třeba k Ježíšku, to jsme nedostávali 

žádný hračky nebo takhle něco, to byly vždycky praktický věci, který jsme potřebovali, 

hlavně do školy, nějaký tužky, pera nebo sešity, nějaký to oblečení, punčochy, opravdu 

jenom věci, který byly potřebný. Ty Vánoce u nás byly vždycky bílý, jak my jsme se nablbli! 

Sáňkovali jsme, blbli, to jsme pak přišli domů a maminka nás sušila u kamen. To byla aspoň 

pořádná zima, tak, jak má být. No a teda ty Velikonoce jsme taky slavili, kluci chodili mrskat 

a se ségrou a maminkou jsme barvily vajíčka, to byly všechno bílý vajíčka, to ne jako jsou 

dneska ty béžový. No a my jsme je třeba dávaly do cibule, ty pak byly hnědý, potom do 
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takový trávy, to pak bylo takový zelenkavý, taky do cigorky, z ní byly tmavě hnědý. Taky 

jsme je barvily normálně jako barvama, to jsme si vyhrály (smích). To jsme vždycky střádaly 

cibulové slupky už dřív, abysme měly dost na to barvení. Ale jako my jsme toho zase tak 

moc nedělaly, to jenom pro nějaký ty sousedy. No a kluci, jak chodili, tak taky nějaký vajíčka 

přinesli, tak maminka nám z toho udělala salát nebo něco, to bylo taky dobrý. No a co se 

jídla týče, tak se pamatuju, že maminka normálně dělala nádivku do takovýho železnýho 

pekáče, ale já jsem ji moc nemusela. Taky jsme pak dělali salát a k tomu i řízky, ty já miluju! 

(Smích). Taky jsme pekly bochánky, vždycky takovej kříž se tam udělal, to byly takový 

veliký bochany a všechno to zmizlo (smích). No a potom jsme třeba slavili i První máje, ty 

průvody byly fajn, to jsme měli ve škole i pak v práci, to jsme slavili, v práci jsme dostali 

kafe a tatranku od paní kantýnský (smích), nebo jsme taky dostávali nějaký párky a salám. 

To byla všechno sranda, to se pak chodilo i tancovat a člověk si to užil. Vono dřív se na to 

koukalo, kdo přišel a kdo ne a pak se z toho i vyvozovali důsledky, ale já jsem chodila 

pravidelně, mě to bavilo, to jsme vždycky ještě za svobodna čekali na kluky z vedlejší 

vesnice, až přijdou a šli jsme tancovat (smích). Teď už to není, teď to lidi neznají, řekla bych, 

že je to špatný.  

T: Zmínila jste se, že jste se ve dvaceti letech vdávala, mohla byste mi o Vašem 

manželovi něco říct? 

A: No, určitě, no, my jsme se s Jindrou vzít museli, protože už jsem byla těhotná 

s prvním synem (smích). Tatínek z toho teda neměl velkou radost, ten mě varoval, nechtěl 

abych si ho brala. Já jsem před manželem chodila s moc hodným klukem, ten byl z Moravy, 

kousek vod Brna, my jsme si psali, ten mi psal třeba i osum stránek! Von byl teda voják, 

sloužil tady u nás a to si pamatuju, takhle přišel a ťukal nám na okno, že šli do civilu a abych 

šla s ním, jenže to mi bylo nějakých sedumnáct a ségra mu říkala: „Hele, za rok jí bude 

osumnáct, to si pro ni klidně přijď, ale dřív ne!“ No a tak jsme si teda pořád psali, já jsem 

měla takovej velkej štos dopisů od něj, já jsem je měla, i když jsem byla vdaná, měla jsem 

je schovaný, on psal prostě pořád. A taky nějak nemohl po tý vojně sehnat práci, no a potom 

já jsem začala chodit k muzikám a bavila jsem se, já jsem totiž nevěděla, jak to máme, von 

byl takhle daleko a já jsem si říkala, že bych přece nešla z města X jinam, že to přece nejde, 

to jsem byla ještě hodně blbá (smích). No a já jsem si říkala, že přece nebudu sedět doma, 

kdo ví, jak to on má, von mohl někde někoho mít, většinou to tak u těch vojáků bylo, že 

doma měli holky. No, ale von byl opravdu věrnej, to mi vyčítala ségra hodně dlouho i po 

svatbě, můj chlap chodil do hospody a ona na to vždycky říkala: „Vidíš, já jsem Ti to říkala, 
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vidíš, jak Tě Pánbůh potrestal?“ To mě tenkrát táta hodně varoval, jenže já už byla těhotná, 

tak jsem se vdávat musela, to neexistovalo, aby člověk zůstal sám s dítětem, to by mě tenkrát 

táta  možná taky přetrh. Ale jako měla jsem se s manželem taky dobře. No a tenhleten Míla 

za mnou přijel, to už jsem byla vdaná a měla prvního kluka, tomu byly asi dva nebo tři roky, 

já už zase chodila do práce a z vrátnice mi zavolali, že tam mám návštěvu, no a já koukala 

s otevřenou pusou. Von si našel práci v Praze, dělal tam řidiče pro nějakýho náměstka a von 

mu dovolil, aby za mnou jel, jenže přijel pozdě. Já jsem mu říkala: „Měl jsi psát dál a kdo 

ví, jak by to dopadlo.“ My jsme prostě nevěděli, jestli jsme spolu nebo ne, von teda psal 

krásně, to byly úžasný dopisy. No a já jsem se ho ptala: „ A jsi ženatej, máš rodinu?“ A von 

povídal: „Ne, já jsem myslel, že si Tě s sebou odvezu.“  Jenže já už nemohla, že jo, byla 

jsem vdaná a měla dvouletýho kluka. Ale řeknu Vám, když jsem potom měla v manželství 

problémy, tak jsem na něj hodně vzpomínala. Já jsem tenkrát vlastně ani nechtěla druhý dítě,  

nic, my se opravdu hádali, jenže tchýně říkala: „Prosím Tě, jedno dítě je málo, co kdyby se 

mu něco stalo, půjde na vojnu a padne Ti a co budeš dělat?“ Takže já jsem potom, že teda 

jo, takže jsme po sedmi letech měli toho druhýho. Ale řeknu Vám, když si na to tak 

vzpomenu, tak jsem udělala chybu, měla jsem vzít kluka a jet s tím Mílou, klidně do Prahy 

nebo do Brna, však bysme se s rodinou taky scházeli (povzdech). Tenkrát hodně člověk 

myslel na to, co na to lidi, aby náhodou nepomluvili, tenkrát to bylo jiný, dneska se člověk 

rozvede nebo se ani vdát nemusí! No, hodně na to odpoledne vzpomínám, jak ten Míla přijel 

a hodně mě mrzí, že jsem s ním nejela aspoň do tý Prahy, von si chtěl popovídat a ukázat mi 

to tam, jenže já jsem nemohla, měla jsem odpolední směnu a nemohla jsem si vzít volno, 

mohli jsme si popovídat a dohnat ty roky, no, já jsem byla pěknej blbec (smích). No jo, 

možná, že by všechno dopadlo jinak, asi osud nechtěl, aby to tak bylo, von mě tak prosil, 

abych jela a já blbec ne no (povzdech). Ale jako jo, žilo se nám hezky, kluci vyrostli, ten 

nejstarší Petr, tak ten je vyučenej obráběčem strojů, dříve dělal na automatech, taky 

v Kovosvitu a potom dělal někde u staveb v Praze a nakonec dělal několik let číšníka, je teda 

ženatej, mají tři kluky a bydlí v baráku tady kousek za městem X. Von si teda dodělal i školu, 

všechno při práci, kluci už vyrostli no a on, že si dodělá vzdělání, tak pět let dělal v Praze a 

potom tři roky v Příbrami. Tak vystudoval sociální práce a nějaký pedagogický základ si 

udělal, no a teď dělá sociálního pracovníka v takovým tom azylovým domě, kde jsou 

maminky s dětmi. Von se musel učit na starý kolena angličtinu a všechno, von se už jako 

dítě moc dobře učil, do devátý třídy měl samý jedničky! Von tenkrát chtěl jít na 

průmyslovku, jenže tam se nedostal, takže se šel vyučit. No, mám z něj velkou radost, takhle 
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se to všechno naučit, těch zkoušek a všeho, co při tom musel zvládnout, vopravdu je dobrej. 

Ti jeho synové jsou taky moc šikovní, pracovití po tátovi, mámu mají taky skvělou, uměli 

se narodit (smích), ten nejmladší, Petr, je ještě doma, ten prostřední Filip má gympl a teď si 

při práci taky dodělává nějakou školu v Příbrami a ten nejstarší, Jarda, je v Praze, dělá tam 

v Český televizi, tam má moc dobrý místo a teď před dvěma rokama se mu narodila dcera 

Eliška, takže mám pravnučku (hrdý úsměv). Ta je tak šikovná! Ta má dva roky a jak mluví, 

ta se dorozumí perfektně, umí počítat do pěti, poznávat barvy i třeba některý tvary jako kolo 

a čtverec, voni se jí hodně věnují, tak je to znát. No a ten můj nejmladší syn Mirek je taky 

vyučenej obráběčem, pak šel na vojnu, a potom dělal hodně po továrnách, a pak nakonec 

začal dělat taky jako číšník. Von teda byl ženatej, ale rozvedli se, bydleli v Huti u tchýně, 

jenže vona jim brala peníze a dělala děsný zlo, tak potom dostal přidělenej byt v Huti 

v bytovce, tak se tam potom přestěhovali. Jenže von potom začal dělat blbosti a nějak mu to 

v manželství nevyšlo, mají z něj dceru Lenku, to je taky bezva holka, ta děti teda nemá, ale 

má dlouholetého přítele, ten má dvanáctiletého syna, kterej to má v životě taky hodně těžký, 

biologická máma ho nechce a když ho má, tak se o něj nestará, voni ho potom dávají týden 

dohromady, není umytej, má špinavý oblečení a všechno. Takže Lenka se o něj stará a má 

ho moc ráda, to já ho mám taky jako vnuka, von se mě moc rád ptá takhle na to mládí a co 

a jak bylo, taky se mě ptal, jaký to bylo za různých prezidentů a tak, hrozně ho baví dějepis, 

tak se vždycky ptá (smích). No a Mirek teda pořád pracuje jako číšník, řekla bych, že ho to 

baví, on si vždycky popovídá s těma zákazníkama, to se už někteří zákazníci ptají, jestli má 

jako šichtu, že s ním je sranda (smích).  

T: No a jak jste takhle měla ty dvě děti, jak jste zvládala domácnost, práci a jejich 

výchovu? 

A: No, tak musela jsem, to víte, to člověk ani nevěděl a dělal to automaticky. Všechno 

byla normálka, třeba s tím prvním klukem jsem se nemusela ani učit, von přišel ze školy, 

udělal si úkoly a teprve potom mohl jít ven za děckama, takhle jsme je vychovávali, aby si 

první splnili povinnosti a potom teprve šli za zábavou. U toho druhýho  jsem to musela víc 

kontrolovat, jestli má všechno připravený, úkoly hotový a tak. No, to víte, zlobili, byli to 

kluci, navíc sedum let od sebe, tak se kolikrát poštěkali a tak. No a já jsem šla třeba o půl 

třetí z práce, šla jsem nakoupit, domů, musela jsem uvařit, poklidit, vyprat, to bylo takhle 

normální. No, náš táta, když měl volno, tak to taky šlo, že s něčím pomohl, třeba nádobí 

udělal nebo vyluxoval, taky nakoupil, jak jezdil autobusem, tak se v Mníšku stavil pro krásný 

maso, von i třeba polívku uvařil, o kluky se taky staral, to jako jo, to se staral. My jsme pak 
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spolu jezdili i na dovolenou, protože jsme měli auto. To jsme třeba i s klukama jeli do 

Německa, voni chtěli furt ty indiány, tak jsme tam pro ně jezdili (smích). No a sjezdili jsme 

snad celou Šumavu, tam se nám moc líbilo, taky tam měli od ČSAD, tam vybudovali takovej 

barák na rekreaci, to celý předělali, tam byly pokoje a kuchyň a tam jsme taky jezdili. A taky 

jsme jezdili hodně na Orlík, to zase byla vod tý naší továrny chata na tejden, to tenkrát bylo 

za dvě stovky, to bylo tenkrát v pohodě, takhle jsme jezdili a bylo to takhle v pohodě, no. 

Jindra jako nebyl špatnej, von teda dost chodil do hospody a hodně kouřil, nedal si říct, byl 

tedy vo čtyři roky starší než já. No a tenkrát, jak umřel, to bylo hrozně nečekaný a myslím 

si, že udělali chybu doktoři. Vona ho tenkrát doktorka poslala do nemocnice s podezřením 

na žloutenku, protože měl nějak špatný ty jaterní testy, vono mu i zežloutlo bělmo a nebylo 

mu celkově dobře, tak ho poslala. No a von v úterý ráno vodjel a v neděli byl mrtvej, praskl 

mu nádor mezi plícema a nikdo ho tam nenašel. Na rentgeny chodil každýho půl roku, 

protože von to byl silnej kuřák a prej to na tom snímku nebylo vidět. Našel to až potom jinej 

doktor, voni ho dali pochopitelně na infekční, k nám přijela hygiena, bysme museli bejt 

doma, já jsem tenkrát vypomáhala na Růžku v restauraci, teď i kluci, že jo, s jídlem dělali, 

tak to by museli bejt všichni doma, kdyby se ta žloutenka prokázala. No a tenkrát manželovi 

udělal primář sono, když byl na tom infekčním a von začal žloutnout po celým těle, že jsme 

za ním nemohli, dokud nebyly výsledky, tak jsme za ním potom v sobotu s klukem jeli a von 

byl žlutej, nemoh dejchat a v neděli v deset hodin zemřel, takhle dopad. A neposlouchal, já 

jsem mu říkala: „Nekuř tolik, vždyť Ti to i doktor říkal.“ A to byl ještě u plicního a ten mu 

dal prášky na deset dní a až dobere ty prášky, ať přijde na kontrolu, no a von se té kontroly 

ani nedožil. Všechno to začalo tím, že měl strašnou bolest v zádech a von říkal: „Pojď mi 

namazat ty záda, já se z toho zblázním.“ Tak jsem ho mazala, že jo, no a tenkrát ho poslala 

doktorka s těma zádama na rehabilitaci a pravděpodobně asi tím teplem a to, tak ten nádor 

praskl a šlo to na játra a už se nedalo nic dělat. To ho chtěla snacha od toho staršího syna 

odvést na Pleš na plicní a von povídal, že ne, že tady má doktorku a že nikam nepojede. 

Možná, kdyby tam jel, tak by ten nádor objevili a třeba by ještě pár let žil (povzdech). No, 

osud tomu tak asi chtěl, to tenkrát mi říkal doktor, abych se v pondělí v deset hodin stavila, 

že se mnou potřebuje mluvit, to už mi bylo jasný, že je to hodně špatný, no a mně v pondělí 

v osum hodin přišel telegram, že Jindra zemřel, šestašedesát mu bylo, letos to bude dvacet 

let, co mi umřel (povzdech), no jo, je to život, asi to tak mělo bejt, ale pořád myslím na to, 

že ho ještě mohli zachránit, ale nedá se nic dělat. No a teda po manželově smrti jsem pořád 

zůstávala v tom našem bytě, ale postupem času to pro mě bylo těžší a těžší, já jsem bydlela 
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ve čtvrtém patře bez výtahu a já na ty nohy už taky nemohla, tak jsem si říkala, že bych byt 

přepsala na kluky a zkusila si dát žádost na pečovatelák, stejně jsem to tu znala, chodila jsem 

za ženskýma na pokec, tady je taková klubovna, tak jsme se tam scházely a v létě tady v tom 

parčíku před barákem na lavičkách. No a v tu dobu zrovna scháněl bydlení mladší syn, to se 

rozešel s manželkou, tak jsem mu nabídla, aby bydlel se mnou, von si tenkrát nepřinesl nic, 

ani peřiny, oblečení, vůbec nic, to jsme museli všechno dokupovat. No, tak jsme takhle žili 

asi dva roky a mě potom přijali do toho pečováku. Tak jsem se se synem domluvila, že byt 

je teda jeho, akorát musí vyplatit toho staršího syna, aby to bylo fér. Von teda nechtěl, abych 

chodila pryč, ale když ten výtah tam chyběl, mě bolela záda, na ty nohy už jsem nemohla, já 

jsem se vopravdu trápila, tak to nakonec pochopil, pomohl mi se přestěhovat, protože tady 

to byl úplný holobyt, musela jsem si to všechno vybavit sama, akorát ta linka tu byla, to je 

pravda. To mi bylo nějakejch šestasedumdesát, takže tady žiju už šest let a jsem tu moc 

spokojená, hlavně, že tu mám ženský, my se pravidelně scházíme, pokecáme, taky si občas 

vyměníme recepty, já si teda pravidelně vařím a občas mi přinese mladší syn jídlo 

z restaurace, ale to není vono, domácí je prostě domácí (smích).  

T: A využíváte některé ze služeb pečovatelského domu? 

A: Jó, to jo, já si tady třeba nechávám vyprat povlečení a občas deky, jinak chodím na 

pedikúru a začala jsem kvůli zádům chodit na masáže a opravdu to pomáhá, paní masérka je 

moc šikovná! (Úsměv). Taky jsem si asi dvakrát objednala oběd, to když jsem byla nemocná 

a nemohla si uvařit, tak jsem si nechala oběd přivést, ale to byl takovej blaf, to se vůbec 

nedalo jíst! Tak jsem to vylila do záchodu, ale říkala jsem si, že to mohl být prostě špatnej 

kuchař, tak jsem jim dala ještě jednu šanci a to snad bylo ještě horší, než to předtím (smích), 

takže od tý doby už si to neobjednávám, vždycky si uvařím aspoň třeba polívku, ta mi vydrží 

i na večeři nebo na druhý den, nebo si dám jídlo do mrazáčku a mám to tam připravený. 

Musím říct, že mám radost, že i ve svém věku to zvládám, uklidit si, uvařit, za to jsem 

opravdu vděčná (úsměv). 

 

Rozhovor č. 3, 30.3.2019 

T:  Paní Věro, mohla byste mi říct, jak jste vnímala politické represe v 50. letech? 

A: No, to vlastně nastoupil Gottwald, že jo? Náš tatínek na ty politiky děsně nadával 

(smích), protože tam u nás bydleli sousedi, tatínek jim říkal zlodějové, to byli ti, jak kradli 

německým ženským a dětem věci, trhali jim to z rukou! No a tatínek tenkrát povídal: „Jen 
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ať přijdou, abych se přidal ke komunistům, tak je vyrazím ze dveří!“ Von ty sousedy opravdu 

neměl rád, protože takhle kradli. No, ale jinak jsem to moc nevnímala, chodila jsem do školy, 

že jo, když nastoupili komunisti, tak já to nějak moc neprožívala, byla jsem ještě mladá, že 

jo. Ale jinak u nás se to nějak neřešilo, ani rodiče o tom nějak nemluvili. To víte, vono se to 

asi mezi dospělejma vědělo, co se dělo, vono i v novinách něco třeba bylo nebo tak, ale nám 

dětem to neříkali. No a když jsem potom byla dospělá, tak jsem prostě pracovala a nedělala 

problémy, nikdo mě nikdy neoslovil, abych šla do strany, ani když jsem šla do vedoucí 

pozice v expedici.. Vona to celkově byla taková jiná doba, člověk se nemusel tolik bát, byla 

to svobodnější a jistější doba, bych řekla. Dneska je to takový všelijaký, i děti se kradou a 

práce není, je taková ta nejistota. 

T: A když odstoupíme od těch padesátých let, co říkáte třeba na srpen v 68. roce? 

A: No, to jsem v tý době pracovala ještě ve výrobě a to si pamatuju, že se shlukovali 

lidi, všichni byli špatní z toho, co se děje, tady byly na náměstí tanky a všichni ti vojáci. To 

tenkrát kamarádka zrovna rodila, jela sanitou do porodnice a předjížděly je tanky a auta 

s Rusákama a že snad strachy by porodila rovnou v tý sanitce, povídala, že to bylo teda 

docela hustý, no, to se nevědělo, co bude a jak bude. To já se pamatuju, že se tam chlapi naši 

shlukovali a mluvili o tom, to jsme třeba nechodili ani do práce, než se to ustálilo, protože 

se nevědělo, co bude. To se pár dní nechodilo ani do práce, všechno se na nějakou dobu 

zastavilo. To si vzpomínám, že všechny obchody byly vyprodaný, jak nebylo ani máslo, 

vajíčka, nic, všichni lidi se báli, že bude třetí světová, tak se začali chystat na nejhorší, ten 

šok a nejistota teda bylo hrozný, to jsme poslouchali, jak to v tý Praze bylo zlý a tak, bylo to 

hodně špatný. No a vemte si, byli tu čtyřicet let! Ti se sem i vracej, že si tady schovali nějaký 

zlato a tak. Ale znáte to, byli komunisti zlí, co dělali naschvály, pak ale byli i hodní, kteří 

chtěli pomáhat lidem, takhle to na světě prostě chodí. 

T: A co politická propaganda, musela jste chodit třeba na brigády? 

A: No, to jsme taky museli, to v práci jsme vždycky měli partu, se kterou jsme jezdili 

třeba do lesa, to jsme vlastně sázeli malý stromky do školky, já to měla naučený vod mala, 

takže to bylo fajn, to mě bavilo, člověk se tam zasmál, udělal něco pro ostatní, nebylo to 

špatný. Když jsem musela na brigádu, tak se manžel postaral o kluky, to jsme totiž třeba 

ráno vyjeli a k večeru se vraceli. Taky jsme chodili třeba trhat jahody na takový ty velký 

pole nebo sbírat brambory, jo, to nám prošlo pod rukama spousta brambor, to jsem je pak 

jednu chvíli nemohla ani vidět (smích). 
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T: A co Sametová revoluce v 89. roce, udělala Vám radost? 

A: No, já abych pravdu řekla, tak si myslím, že ta Sametová revoluce byla udělaná 

jenom pro ty, kteří měli majetky a todle a kteří potřebovali, aby se jim vrátily. To byla 

revoluce, že udělali dva podpisy, Adamec to předal Havlovi a bylo to. My, jako obyčejný 

lidi, jsme to nějak nepoznali, vono se nás to jakoby ani netýkalo, do práce jsme chodili pořád, 

měli jsme co jíst, co jsme potřebovali, to jsme si koupil, žili jsme stejně. Vono to bylo 

všechno připravovaný, aby byl Havel prezidentem, to už bylo všechno připravený a hotový, 

potřebovali se dostat ke korytu, nenáviděli komunisty, kteří jim sebrali majetky, v tom byly 

vobrovský prachy! Vemte si, jak všichni utekli, herci a různí lidi a po revoluci se všichni 

vrátili, aby si vzali zpátky majetky a měli z toho prachy. Dneska je ta doba jiná, lidi dřou jak 

mezci, nic z toho nemají, všude se jenom zvyšujou nájmy a ceny, je to děs!  

T: A když jsme u té politiky, chodíte k volbám? 

A: No jistě, chodím, pravidelně, celej život! Chodíme všichni i moje děti, to víte, jde 

o jejich budoucnost, tak přece musíme, je to naše občanská povinnost! Já teda celej život 

volila levici, voni přece jenom měli nějakej zájem o ty lidi.  

T: Vy jste mi takhle řekla o svém životě a když byste měla říct, která ta etapa pro Vás 

byla nejhezčí, která by to byla? 

A: No, asi ty začátky, jak jsem se vdala a narodil se nám první kluk, ty leta, asi těch 

deset let bylo nejlepších, pak jsme teda měli v manželství problémy, manžel chodil do 

hospody, do toho hodně kouřil a jedno s druhým, tak pak už to nebylo takový, ale ty začátky 

byly pěkný. Já jsem hodně to prožívala s těma dětma, to jsme je vozily s kamarádkama, 

protože toho druhýho kluka jsem měla stejně jako dvě další moje kamarádky, tak jsme spolu 

chodily na hřiště, hlídaly si vzájemně děti, to jsme pokecaly, děti si pohrály, to bylo moc 

fajn. Taky jsme chodili v tý době třeba tancovat, to tchýně hlídala Petra, tak jsme měli i 

možnost se pobavit. Tchýně byla moc fajn, ta nám ty děti pak pohlídala i jim uvařila, pěkně 

se o ně starala, to jak byl Petr malej, tak tam byl u ní celej ten tejden a všechno zvládali 

v pohodě. To byly takový ty normální, hezký leta. 

T: No a když byste měla říct, která doba v životě pro Vás byla nejtěžší a naopak 

nejsnazší? 

A: No, pro mě byla nejtěžší doba, když mi umřela maminka a já jsem se ze dne na den 

musela o všechno a o všechny starat. Když jsem to všechno prožívala s naším tátou, to bylo 
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taky těžký, neměla jsem žádný takový to krásný mládí, o to jsem tím přišla. Já jsem to tenkrát 

i hodně těžce nesla, když jsme zůstali bez mámy, to víte, já ji milovala, ona byla skvělá 

(úsměv). Taky jsme hodně těžce nesli, když ten nejstarší brácha onemocněl s ledvinama, 

oženil se, narodil se mu syn, bylo mu 40 let a on za 8 let umřel, to bylo jako dost smutný, 

protože on hodně trpěl, hodně zkusil. Ten syn byl vymodlenej, čekali na něj 5 let von z něj 

měl takovou radost, zrovna, když se narodil, tak mu zjistili, že je nemocnej, jemu se pořád 

motala hlava, tlak měl špatnej, měl zimnici a pak musel na ty testy a tam mu to zjistili. Takže 

si ho moc neužil, jenom těch 8 let. No a co bylo nejsnazší? Hmmm, asi takhle, když jsem se 

vdala a začali jsme stavět, vono člověk měl práci, zdravý dítě, manžel se staral, měla jsem 

se o koho opřít, nebyla jsem sama a věděla jsem, že si stavíme pro sebe vlastní byt, šlo to 

tak plynule, proto bych řekla, že to bylo asi nejsnazší v tom životě, takový plynulý bez 

komplikací, to se ví, člověk se nadřel, ale dělal to pro sebe a pro rodinu.  

T: No a kdybyste si mohla vybrat, do které té etapy Vašeho života byste se vrátila? 

A: Já bych se asi vrátila do těch mladejch let, když mně bylo těch sedumnáct a 

zachovala bych se úplně jinak, nenechala bych si třeba vodejít toho svýho kluka, protože 

jsem viděla, že vo mě vopravdu stojí a celkově bych to jinak brala, tenkrát jsem neměla 

rozum, byla jsem blbá, bála jsem se opustit město X, kdybych měla rozum, co mám dneska, 

tak bych třeba do toho Brna odešla a kdo ví, jak by to všechno dopadlo. Ale to tak má asi 

každej (smích). 

T: A kdybyste měla srovnat to, co bylo hezké v minulosti a co je hezké dnes? 

A: No, tenkrát to bylo všechno jiný a žili jsme v tom, tak jsme to tak brali, teď se žije 

jinak, už jsme starý a musíme to tak brát, protože s tím nic nesvedeme. Ale řekla bych, že 

dřív to bylo lepší, protože lidi byli jako víc pospolu, byli víc kamarádštější, i se víc bavili a 

celkově to bylo takový volnější, ne tak uspěchaný. To nebylo jako dneska, kdy každej jenom 

kouká, kdo co má a co bere, to bylo jiný, my jsme žili v takový pohodě přátelský, to dneska 

chybí! Dřív byla ta jistota a pohoda, dneska je třeba lepší zdravotnictví a teď nám trochu 

přidali na důchod, žije se mi taky dobře, co potřebuju, to si koupím a nějak funguju (smích). 

T: Paní Věro, moc Vám děkuji za Váš čas a povídání, velmi si toho cením! 

A: No, není za co, já děkuju za popovídání, je to hezký, si takhle zavzpomínat (úsměv). 

Kdyby Vás ještě něco napadlo, dejte vědět, já Vás ráda uvidím. 

T: Děkuji! (Úsměv). 
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Doplňující rozhovor (č.4),  5.4.2019 

T: Paní Věro, mohla byste mi, prosím, ještě říct, jestli a jak jste slavila MDŽ? 

A: No, samozřejmě. Já to slavím do dnes! To jsem četla, že letos to bylo výročí tohodle 

svátku, nějakejch sto let nebo kolik to tam psali, to není komunistickej svátek, jak na to 

všichni nadávají! Já to vždycky brala jako hezký připomenutí si, že jsme ženský a že na nás 

takhle taky někdo myslí. My jsme v práci vždycky něco dostaly, karafiát a nějakou čokoládu, 

taky jsme jednou dostaly kus salámu (smích), všichni chlapi v továrně nám přáli, dokonce i 

mistři. To jsme si potom popovídali, zatancovali, to se ví, až jsme měli po práci, ale byli 

jsme tak nějak pospolu a bylo to hezký. Věříte, že mám MDŽ raději než den matek? Moji 

synové to vědí, takže mi víc popřejou na MDŽ a ten květen už pak jen letecky přejdeme 

(smích).  
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1.7 Rozhovor s ředitelkou pečovatelské služby města X 

Vysvětlivky: T – tazatel, A – aktér 

Rozhovor 22.3.2019 

T: Mohla byste mi, prosím, říct, kdy byla tato pečovatelská služba vůbec založena? 

A: Ta služba tady funguje od poloviny roku 1992, a ta vlastně vznikla po rozpadu 

okresního úřadu sociálních služeb v Příbrami. A vlastně od toho roku 1994 se stala 

příspěvkovou organizací, do té doby byla vlastně součástí města. Původně tady vůbec 

pečovatelská služba nebyla, byla tady jedna pečovatelka, která se starala o klienty a ta 

spadala pod ten okresní úřad sociálních služeb. No a potom vlastně se to převádělo tím 

delimitačním protokolem takhle na ty obce, takže okres se roztrhal a všechny ty části se 

rozdělily a přešly pod města. Některé ty části zůstaly pod městy a jiné se staly příspěvkovými 

organizacemi, jako my ve městě X. 

T: A kdy jste se sem přestěhovali? 

R: Tady se vlastně dostavovalo druhé patro a od roku 1993 jsme tady. Ta budova si 

prošla mnohým, byl tady rukavičkářský internát a ten vlastně po devětaosmdesátým roku 

skončil, muselo se to převést jinam. Pak se to začalo rekonstruovat, ale tím, že je to stará 

budova, tak moc změn nebylo, většinou nějaké menší úpravy jako podlahy, máme tady lino, 

aby se to lépe čistilo, pak se tu dělal výtah no a taky ty okna, ty byly asi největším zásahem 

do tý budovy, jinak jsme se snažili uchovat tu historickou část. 

T: A jakým způsobem fungujete, kdo vás financuje? 

A: Dříve nás financovalo pouze město a dostávalo na to nějaký částečný příspěvky od 

okresu, ale to bylo v rámci nějaký tý částky, která byla úplně pro celý město, jak ty okresy 

financovaly ty menší obce. A teďko vlastně nás financuje město a financuje nás vlastně 

MPSV prostřednictvím Středočeskýho kraje. My vlastně jako pečovatelská služba nabízíme 

terénní a ambulantní služby a poskytujeme je stejně lidem v domě s pečovatelskou službou  

i klientům v terénu, všichni mají stejné možnosti, s tím, že tady do tohoto domu jsou ty naše 

služby soustředěné. Našimi klienti jsou zdravotně postižení, rodiny s dětmi, tělěsně postižení 

a senioři. 

T: To vám určitě přijde spousta žádostí, jak se to potom provádí rozhodnutí? 
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A: Tam to vlastně, ať už u lidí v terénu nebo v tom pečováku, probíhá velmi podobně, 

občané si podají žádost, já tam potom dělám šetření se sociálním pracovníkem a podle těch 

zjištěnejch potřeb se potom dohadujeme na nějakejch těch službách, které žadatelům 

poskytneme, takhle tedy probíhají obecně ta pečovatelská výběrka. No a u domu 

s pečovatelskou službou, tak tam jsou ty žádosti  pod městem, já jsem teda pověřená udělat 

jako nějaký šetření a souhrn těch potřeb, proč ten člověk žádá o bytový prostor v domě 

s pečovatelskou službou. A ty žádosti se potom ukládaj na sociálním odboru, když se uvolní 

místo v tom domě s pečovatelskou službou, tak se vlastně udělá jako bytová komise, kde se 

vlastně sejdeme my členové, kteří jsme kompetentní k tomu jako dávat ty návrhy a tam 

vybereme ze všech těch žádostí ty občany, kteří to nejvíce potřebují. A my to vlastně 

vybereme, ty žádosti se potom dávají do návrhu, ten návrh se posílá Radě města a Rada to 

potom schvaluje, takže to je tenhleten postup. Takže to není na jednotlivci, ale je tam prostě 

široká škála lidí, kteří rozhodují o tom, kdo tady bude bydlet a to samý je vlastně u toho 

chráněnýho bydlení tady, co máme, to je vlastně obdoba toho domu s pečovatelskou službou, 

my tedy máme ještě jednu budovu pro ty rodiny s dětmi za náměstím. No a vlastně, když 

všechno proběhne dobře, tak se žadatel může poměrně rychle přestěhovat. Většinou to jsou 

holobyty s kuchyňskou linkou, vařičem, po předchozích obyvatelých tam třeba zůstane 

lednice nebo mikrovlnka. 

T: A jaká je kapacita tohoto pečovatelského domu? 

A: Je to 28 bytů a na tom chráněným je to 24 bytů, ale furt je to málo (smích), protože 

my teď máme 90 žádostí. Tady máme ubytovány seniory a fyzicky postižené a ta chráněná 

bydlení máme nahoře za náměstím. Takže momentálně máme všechny byty plně obsazeny. 

Mění se to pouze, jakmile někdo třeba zemře nebo odejde, přestěhuje se, většinou je to tedy 

to úmrtí, nebo taky odchod do domova důchodců, protože tady nemůžou sami bejt, protože 

my tu nejsme 24 hodin denně, takže když už ti klienti tu celodenní péči potřebují, tak se 

zajišťuje ten domov pro seniory. Taky se občas stane, že jdou na LDNku, tam jdou tehdy,  

když to opravdu hoří, kdy je ten zdravotní stav hodně špatnej, že prostě už tady bejt nemůžou 

a třeba není uvolněnej domov důchodců, tak jsou ti klienti v nemocnici a leží na sociálním 

lůžku, dokud se ten důchoďák neuvolní. To vlastně řeší spolu s rodinami, my do toho 

nemůžeme zasahovat, protože nemáme žádnou domluvenou spolupráci. 

T: A to tady žijí pouze jednotlivci nebo i manželské páry? 
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A: Je to tedy obojí, manželské páry i jednotlivci, ony jsou u nás totiž dvě formy bytů. 

Buď to jsou 1+kk nebo 2+kk, když je to 2+kk, tak se tam většinou umisťují manželé. 

Dohromady tedy nevím, kolik jakej je přesnej poměr bytů, ale určitě máme víc těch 1+kk. 

Máme tu momentálně samostatně devět mužů, čtrnáct žen a pět manželských párů.  

T: A kolik máte tady v tomto zařízení (PD) zaměstnanců? 

A: No, nás je tu 10 zaměstnanců - 4 sociální pracovnice, uklízečka, masérka, 

manikérka, účetní, pradlena a já, my jsme malá pečovatelská služba. My jsme dřív měli 

okolo třista klientů, protože tam se dříve počítali i ti klienti, kteří přišli na manikúru, pedikúru 

nebo na masáž nebo si přišli vyprat, jenže pak se změnil zákon a celý se to odbouralo. Takže 

my to tu máme pořád, jak pro naše klienty, tak pro veřejnost, ale máme to na živnostenskej 

list, takže pořád jsme schopný tu službu zabezpečovat, ale není to přímo pod pečovatelskou 

službou. Tady se tomu vlastně říká středisko osobní hygieny, sem tedy spadá prádelna, 

pedikúra, manikúra, masáž, máme tady v prvním patře i koupelnu se zvedákem, takže sem 

někdy navážíme i lidi z terénu, který už se nemůžou doma sami vykoupat  a nebo mají 

nepřístupnou vanu. Takže my je přivezem, tady je vycachtáme a zase odvezeme (smích), 

někdy si je přivezeme, jindy přijedou sami, že si je třeba rodina přiveze. Ta koupelna je tady 

bezvadná na todle, no.  

T: No a máte tady i nějaké akce, které se konají v rámci domu s pečovatelskou 

službou? 

A: No, tady v rámci budovy je klub seniorů, a to je organizace, která je samostatná, 

ale sídlí tady. Takže ty lidi mají možnost si tam zajít, když chtějí, když nechtějí, tak 

samozřejmě nemusí. Takže my tedy ty akce sami nezařizujeme, oni mají tady možnost si 

v rámci klubu tyhle aktivity vyhledat podle vlastních potřeb. Máme tady klubovnu, kde se 

ten klub schází. Jediný, co my, jako pečovatelská služba děláme, je, že dvakrát do roka 

pořádáme besídku mateřský školky, tak to je většinou na ty Vánoce a ke Dni matek, to jsou 

pro seniory takový nostalgický dny. No a taky ještě děláme, to je ale na městským úřadě, 

den seniorů, ale to je pro celé město, jo? To je taková prostě hezká slavnost, ze který máme 

radost i my (smích), ono to pěkně propojuje veřejnost s těma našima klientama a vlastně je 

to zároveň i naše prezentace. 

T: A jaké máte v rámci pečovatelské služby plány do budoucna? 

A: No, já bych tady vedle budovy moc ráda udělala takový to sportoviště pro seniory, 

to by se mi pro ně líbilo. Já o to usiluju už nějakou dobu, zatím jsem si prosadila tady ty 
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malý stroje v parčíku, to jsou takový malý šlapadýlka a hlavně to posezení, aby mohli být 

klienti více venku a mohli si spolu v klidu popovídat. Tak doufám, že to vyjde a oni nám to 

na tom plácku udělají, bylo by to fajn, nahoře je dětské hřiště, takže by to mohlo být hezky 

propojené, děti a senioři spolu. To já vidím na těch besídkách, jak se těm seniorům rozsvítí 

oči, když vidí ty děti, tak věřím, že by jim tohle mohlo zvednout náladu a chuť k životu, tak 

snad... (úsměv).  

T: Paní ředitelko, moc Vám děkuji za Váš čas a odpovědi! 

A: Rádo se stalo. 
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