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Příloha č. 9 

Přepis biografické narace Blanky Česalová, pořízeno 2013 Markétou Píšovou, PRSP 

 

 

Foto Blanky Česalové (zdroj: archiv Blanky Česalové) 

 

MP: Takže nahrávám. Dneska máme... kolikátého dneska máme? Dneska je 14. 10. a sedím s 

paní Blankou Česal, která nám bude něco povídat. 00:00:20-9  

BČ: Tak tatínek přijel do Argentiny v roce 1928. On byl dva roky v Buenos Aires a pak přijel sem 

do "Čaka". A tady měl bratrance, který ho zavolal a jako nabídl, že tady je možnost mít dost půdy a 

obdělávat se. A proč sem se vydal? On byl vyučený jako bednář. A chtěl získat nějaký peníze, aby mohl 

potom tam něco podnikat. 00:01:17-8  

MP: V Československu nebo v Argentině? 00:01:18-2  

BČ: V Československu, v Československu, v tehdejším Československu. Tehdejší 

Československo tady byla velká bída. Tam byla velká bída. Neměl možnost jako se rozvíjet, postavit si 

nějaký dům, mít továrnu a prostě jich bylo hodně dětí. Měl ještě víc bratrů a sestru, ta sestra už tehdy, 

mně se zdá, že už byla vdaná. Bratr taky byl vdaný, ženatý, pardon. A ještě třech bratrů svobodných 

měl. Jich bylo šest. Tak se vydal do Argentiny s tou myšlenkou, že bude tady pracovat pár roků a zase 

se vrátí. Našetří peníze a vrátí se. Ono se to tak nestalo, tak ten bratranec taky byl v Buenos Aires a pak 

přijel sem, protože tady byla rodina Šašvatova z Velkých Bílovic a ta hodně lidí povolala, aby přijeli sem, 

že tady je hodně půdy a dá se tady pracovat a vydělat si peníze a prostě podnikat. 00:02:47-3  

Takže on tím pádem přijel za tím bratrancem a začal u něho pracovat a pak si se společníkem, 

taky krajanem a ze stejné dědiny z Velkých Bílovic, koupili malou, tady říkáme čakru, to není farma, je 

to pozemek, 100 hektarů, i když na tu dobu pro ně to bylo hodně. Jo? Ale tady z toho důvodu, že taky 

hodně lesů tady bylo a tak část jenom na obdělávání a to si museli připravit. Museli vykácet taky část 

lesů, aby mohli více mít půdy, aby mohli obdělávat, aby mohli sít bavlnu především. A tak žil s tím, pár 

roků s tím kamarádem, pak on se taky oddělil a přijeli dva bratři. 00:04:00-2  

MP: Od tatínka? 00:04:01-4  



BČ: Mého tatínka. A taky jeden s ním pracoval jednu dobu a pak taky už se osamostatnil. Ten 

druhý taky pracoval s ním a pak šel pracovat zase s jiným krajanem. A většinou to byli jako ze stejné 

dědiny nebo poblíž a tak se hodně znali. Maminka přijela v roce 1936 a ona měla tady bratra, ona 

přijela se sestrou, s Fanynkou, měla tady bratra, který už si tady moc dobře... pracoval na čakře a dobře 

si stál, dost zámožný už byl. Ony pracovaly obě dvě kraťoučkou dobu u bratra a pak tady ve městě 

sloužily. Maminka pak se vdala s mým tatínkem. Oni měli devět let rozdílu. Byli ze stejné dědiny, jeden 

z jednoho konce, druhý z druhýho, znali se jako bych ti řekla příjmení a tak ty rodiny se znali. Ale osobně 

se neznali, oni až tady se poznali. 00:05:33-6  

MP: A jestli to chápu dobře, tak oba dva byli z Velkých Bílovic. 00:05:37-1  

BČ: Oba dva z Velkých Bílovic. Ano. Oba dva z Velkých Bílovic. 00:05:39-2  

MP: A můžu se zeptat na jména rodičů? 00:05:43-3  

BČ: Tatínek Karel Česal a maminka Marie Šašvatová. 00:05:52-0  

MP: Byla něco v příbuznosti s... 00:05:52-5  

BČ: To byli příbuzní, protože její babička po tatínkové stránce byla sestřenice Petra Šašvaty. 

00:06:07-3  

MP: Takže tatínkova sestřenice... 00:06:10-5  

BČ: No. Mé maminky babička byla sestřenice strýce Šašvaty. A po stránce mé babičky, jako... 

00:06:29-9  

MP: Prababičky vaší. 00:06:30-5  

BČ: Ne. Maminčiny maminky zase byli příbuzní taky, protože taky bych řekla, její babička po 

maminčiné stránce byla zase sestra ženy Petra Šašvaty. Ona byla Tetourová. To je tak popletený, 

protože můj dědeček, on má po... měl po jeho mamince příjmení. Nechejme to tak. (smích) Ne, ona ho 

měla jako za svobodna a pak si vzala nějakýho Svobodu. No nic. No a tak pracovali oba na té čakře. 

Tatínek se hodně zúčastnil na různých spolcích. V českým spolku, ve škole, tam i tam na okolí nebo 

blízko od čakry, kde bývali. Tady ve městě v československém sdružení. Pak byl... taky byl v 

zemědělském sdružení, který potom... ne sdružení. Ono to bylo taková společnost zemědělská, kteří 

se scházeli, aby mohli jako zlepšit trošku tu situaci těch zemědělců, protože většina těch Čechoslováků, 

kteří přijeli, tak neuměli španělsky. A málokteří se naučili dobře. Tatínek se naučil dobře španělsky, tak 

on mohl i pomáhat těm druhým. 00:08:26-6  

No a tak v roce 1937 založili... 30 Čechoslováků založili družstvo "La Union". Samý Čechoslováci, 

protože oni byli... první dvě družstva, který se před tím založily, byla směs se Španělama, jenomže oni 

se nesnášeli dobře. Proč? Protože Španělé uměli řeč, ale neuměli se podepisovat, neuměli nic, byli 

negramotní. Všichni Čechoslováci, kteří přijeli, všichni měli nějaký obor a málokterý z těch 

Čechoslováků, kteří přijeli, byli zemědělci. Strýček Šašvata ano, pak ti Novotní taky, oni měli statek ve 

Svinech. Ale většina přijeli s nějakým oborem, nepřijeli jako zemědělci, proto se ti zemědělci víceméně 

tam v Československu měli ne moc velký pole, ale měli práci, takže tím pádem oni neměli "spát" 

00:09:53-3 se, málokteří. No a tito, co měli obory, přijeli sem pekaři, truhláři, já nevím, všelijaké 

všechny obory, ale nebylo tady možnost jako se vyvinout v tom oboru. 00:10:16-1  

A museli jedině naučit se pracovat na poli. Ne, že by neznali vůbec, protože bylo věcí... byly 

vinice a tak znali trochu nějaké, jak se to obdělává, jak se to dělá, ale to není to samé pěstovat vinice 

než pěstovat bavlnu. Tak to je... ten strýček Šašvata je učil, všecky je učili oni, jak se to pěstuje a jak a 



co všechno jak se má dělat. No a tak tatínek hodně působil v těch různých podnikách, bych řekla. No. 

A je to v knize napsané. Jo. (smích) To si nevzpomenu na všechny. No tak oni v tom 37. roce se vzali, 

maminka i tatínek, bydleli na té čakře. Narodil se můj bratr v 38. 00:11:21-3  

MP: Jak se jmenuje? 00:11:23-0  

BČ: Karel taky. A já až v 41. A pak tatínek zvolili jako vedoucího toho družstva, to bylo asi, nevím, 

jestli v 45. nebo 44. 00:11:45-7  

MP: To bylo toho družstva Union? 00:11:49-4  

BČ: Ano. Tak jsme se odstěhovali do města. No a tak tady jsme udělali... tak tady... bratr začal 

chodit do školy tam na venkově na farmě, na čakře, měli jsme pět kilometrů. 00:12:03-7  

MP: To byla česká škola nebo španělská? 00:12:07-3  

BČ: Ne, španělská, ano. To se tam lidé jako z okolí sešli, byli tam i Španělé i Čechoslováci a 

prostě někdo tam dal část pozemku, aby se tam mohlo postavit to všechno. Oni dělali nějaký obědy 

nebo nějaký ty zábavný večeře a tak, aby mohli mít peníze, aby mohli postavit školu. Tak postavili, aby 

tam mohli i bývání pro učitele. Tak a museli taky jet až do Buenos Aires, aby to mohli jako vyžádat, aby 

to uveřejnili a všechny věci, který potřebovali k tomu, aby mohli taky stát zavolat učitele, aby tam mohli 

vyučovat. Tak bratr tam chodil dvě třídy. Pak už jsme se odstěhovali do města, já už jsem začala chodit 

tady do školy. 00:13:25-3  

Tak až do skoro 59. roku, 1959 jsme bydleli ve městě. Bratr už v té době studoval na advokáta 

v Buenos Aires. Já jsem dodělávala střední školu na učitelku, tehdy jsme jenom se střední školou 

ukončili učitelství. A pak jsme se vrátili na čakru a v tom, jak já jsem ukončila školu, tak v roku 60. jsem 

začala vyučovat na té škole poblíž naší čakry, kde jsme bývali. A bratr potom za dva roky, on dostudoval 

v Buenos Aires v 61. a v 62. začal pracovat tady samostatně jako advokát. A pracoval soukromě bratr, 

až pak v roce 93. nebo... já myslela, že v třetím, ho zvolili jako soudce. No a byl soudce až do jeho smrti, 

je to dva roky. A já jsem pracovala na té škole, vyučovala jsem tam, pak... 00:15:08-5  

MP: Co jste vyučovala? 00:15:10-6  

BČ: Základní školu. 00:15:13-5  

MP: Základní školu. Byly to jednotřídky a nebo už to bylo rozdělené podle věku dětí? 00:15:19-

9  

BČ: No. Podle věku, jistě, ano, ano. I když poslední roky, protože jich bylo méně, tak byly 

dohromady některý třídy. Dvě třídy převážně nejvíc. A protože v roce 1964 přijel bratr mého tatínka, 

nejmladší bratr, sem za nima, protože mu zaplatili cestu, tak on mě nabádal, abych žádala stipendium 

na velvyslanectví, abych šla studovat češtinu do Československa. A on napsal na velvyslanectví, on to 

všechno zařídil. A já jsem myslela, že se nic nestane, až došel dopis, měla jsem se dostavit za měsíc v 

Praze, abych mohla začít studovat. Tak jsme to vyřídili celkem dost rychle, protože potřebovala jsem 

vyřídit pas a všechny doklady mít a letenku už jsem... mně poslali. Tak jsem odcestovala sama. 

00:16:45-2  

MP: V kterém to bylo roce? 00:16:48-2  

BČ: Prosím? 00:16:47-7  

MP: V kterém to bylo roce? 00:16:50-2  



BČ: V 65. To bylo asi v září nebo v srpnu, v září? To už si moc nepamatuju. A tak jsem byla v 

Praze, tam byla... cizí studenti první se scházejí a tak, měli takový internát. Odtamtud mě poslali potom 

do Brna, protože jsem žádala být v Brně, studovat, na Pedagogické fakultě v Brně, Jana Evangelisty 

Purkyně. No a tak jsem byla dva roky, dostudovala a vrátila jsem se. Jenomže tehdy byla vojenská vláda 

a bylo by to špatné, kdybych já začala tady ve městě vyučovat česky. Tak i když československý spolek 

nikdy neměl žádný potíže ani problémy, že nikdy je nestíhali, nikdy žádnýho. 00:18:06-3  

MP: Takže i... 00:18:08-9  

BČ: I když věděli, že prostě pracuju a protože politika se tu nebrala ve spolku a to se pořád... 

jako dělaly se nějaký ty zábavy, přes den někde na čakrách, někde tady ve městě. No a vždycky nějaký 

ty divadla a to všechno, vždycky se to dělalo. No takže nebylo nijak... nebyli nějak stíhaný. Jenomže 

prostě proč možná mnoho jako první generace těch, co přijeli sem, neumí česky, protože ve školách... 

nebo i ta druhá generace, ve školách jim to zakázali. Zakázali, aby děti došly do školy a neuměly 

španělsky. A nebo, že to bude... těžko budou vyslovovat a nesmí mluvit doma česky, nejenom česky, 

rusky, jugoslávsky nebo víte? Jinou řečí. Bylo to zakázaný. Tak... pravda. A se jim smáli, někteří ty, co 

vůbec neuměli a takže tím pádem mnoho, mnoho se nenaučili a hodně jako zůstali jako bych řekla 

takový zaražení a že ani nenaučili děti češtinu. 00:19:57-4  

A to není pravda, že to, že nebudou vyslovovat dobře a tak španělsky. To neexistuje. Když se 

učí anglicky nebo francouzsky nebo jinou řečí a je to všechno stejný. Jo, člověk neztratí ten přízvuk 

španělský a tak. No nic, to tak bylo. A já jsem pracovala jako učitelka. Potom jsem se vrátila, teda 

pracovala ještě, protože to jsem musela, já jsem udělala takovou smlouvu, že mně dají povolení, abych 

dva roky... první rok, potom další rok nevyučovala. To jsem nepřijímala žádný plat. A jak jsem se vrátila, 

musela jsem aspoň dva roky ještě vyučovat, jo? To byla jako taková smlouva, to jsem tehdy musela 

udělat. No a potom jsem měla možnost jít studovat dál, tak jsem jela studovat do "Resistenci" 00:20:54-

6 architekturu. No a dostudovala jsem... v 69. roce jsem začala studovat architekturu a v 75. jsem 

dokončila, jsem ukončila. A tak potom jsme už bývali tady taky ve městě, rodiče se nastěhovali sem. A 

tak já jsem začala pracovat jako architektka. 00:21:21-5  

MP: Teda. Teď je z vás spisovatelka. 00:21:26-4  

BČ: No, tak moc velká spisovatelka ne, ale snažím se... vždycky jsem se snažila překládat. Hodně 

jsem... u nás doma... my jsme doma mluvili vůbec česky. My jsme, pochopitelně, když někdo přišel a 

neuměl, tak to se mluvilo španělsky, ale jinak já jsem, já bych řekla zavřela bránu a mluvila španělsky. 

Ale došla jsem domů a mluvilo se česky. Tatínek, maminka s ním a jenom česky. Teď když oni uměli 

oba dva dobře španělsky a četli taky knížky španělský. Ale my jsme měli tu výhodu, že i nám posílali 

knížky z Evropy příbuzní. 00:22:16-2  

MP: (...) 00:22:16-8  

BČ: Ano, kteří se tam vrátili, tak my jsme jim posílali "želvu" a oni nám posílali nějaký knížky. A 

tak já jsem četla pohádky český a četla jsem... 00:22:31-0  

MP: A jaká byla vaše oblíbená pohádka? 00:22:35-7  

BČ: Broučci. 00:22:36-2  

MP: Broučky? 00:22:37-0  

BČ: Broučci nebo Vnoučky? Jo? Ano. Já jsem měla... No a tak... a pohádky vždycky se mně líbily. 

Já mám tady nějaký DVD s pohádkama. Jo? I videa. Takže celkem mě naučili dost česky, i když já jsem 

přijela do Československa tehdy, tak nevěřili mně, že já nejsem z Česka, nevěřili mně. 00:23:12-1  



MP: A jak vás vaši učili češtinu doma? Jenom povídáním? Měli jste tam už nějaké knížky? 

00:23:17-9  

BČ: Povídáním a já nevím, tím čtením a tak a to psaní, já nevím, já už si nepamatuju. A psali 

jsme si s příbuznýma a tak... 00:23:26-9  

MP: Takže jste celou dobu udržovali kontakt. 00:23:28-4  

BČ: Udržovali, no. Rodiče psali. Tatínek víc jak maminka, ale psali. Psali, pořád psali. 00:23:35-

6  

MP: A vybavujete si nějaké české tradice, co se takhle udržovali, že vaši říkali, že takhle se to 

dělalo? 00:23:45-2  

BČ: No, tak ne nějak moc, bych řekla. Prostě ani nebyla nějaká možnost, bych řekla. Ani ve 

spolku se to neudržovalo. Jídla ano, jídla, to pochopitelně, to byly vždycky knedle a omáčka a takový ty 

český jídla, zelí a vepřový maso a buřty a to všechno ano. Protože tatínkův bratr byl řezník, tak zabíjačky 

se dělaly, tak to taky tradice česká. Jednou za rok nějakýho velkýho vepře zabil a to... strýček dělali, 

pomáhali u nás, takže to se vždycky dělalo, ty český buřty a ty jídla český, to... vyškvařovalo se sádlo a 

jitrničky a jelita a to všechno se dělalo. Nebo ty, jak se jmenuje? No. Ještě si nevzpomenu. Nic. Tak 

potom na Vánoce, no tak jako všude, člověk ten stromeček a ta tradice jako všude jinde. A na 

Velikonoce taky, jenomže tady zase to malování těch vajíček a takovýhle věc, to se nedělalo. A jináč 

jako to byly jako katolický zvyky nějaký, tak celkem se to trochu udržovalo, ale jinač? Nebo ta pomlázka 

a to, to já jsem zažila teprve, až jsem byla tam. Ale jinač ne. To jsem neznala. Znala jsem to jako z 

vyprávění, ale ne, že by to tady se dělalo. 00:26:02-4  

A jinač na Silvestra tady se dělala oslava ve spolku, večírek, to bylo tradiční, to vždycky tak, jak 

na 28. října vždycky se dělal nějaký oběd nebo nějaká slavnost, když to nebylo ve spolku, tak to bylo 

někde na čakře u někoho na celý den. A na Silvestra to bylo ve spolku, to bylo... to se muselo. Já si 

pamatuju taky ty divadla, který se hrály, to taky jsme chodili na divadla se dívat a nebo na karneval, 

taky se dělaly nějaký ty to, se oblékali do jiných šatů a tak na karneval. To taky byla taková oslava, se 

dělala. No jináč nevím. Něco jinýho, co by se odtamtud převzalo. Pomalu se to nějak oddálilo, až teď 

teprve... A na Mikuláše, na Mikuláše to jsme dostávali dárky. To tady jako ostatní ty národy, nevím, 

jestli... nevím, jestli je to jenom v Česku, protože Španělé to nemají, oni mají zase na Tři krále a to my 

jsme neměli. Ale měli jsme na Mikuláše, ano? Tak to jsme dostávali taky dárky nějaký. 00:27:43-7  

MP: A chodil někdo takhle převlečený nebo jenom dárky se dávaly? 00:27:46-2  

BČ: Ne, ne, ne. To jenom tak doma. 00:27:51-5  

MP: A zpívali jste doma nějaký český písničky? 00:27:54-5  

BČ: Ani ne. Ani ne. Já jsem se maminky jednou zeptala - a proč nezpíváme někdy tak český 

písničky? No, že je ona chtěla zpívat a tatínek jí to zakázal. Nechtěl. Asi já si myslím, že z lítosti, jako ty 

vzpomínky, víš? Jako by ho to moc, nevím, zarmoutilo, bych řekla, jo? Tak nechtěl, aby... ale potom, 

jak už jsme chodívali do evangelického kostela, kde se zpívaly český písničky jako pobožný, ale česky a 

kázalo se česky taky, tak tam jsme... maminka vůbec se hodně naučila a já některý ty písničky jsem se 

naučila, když člověk nepraktikuje, tak to si nevzpomeneš. Ale kdybych je měla, tak ano. A znám některý 

ty písničky, protože já jsem taky chodila, když jsme bývali ve městě, taky jsem chodila, když tu byli z 

Československa učitelé. I jsem navštěvovala slovenského učitele. Tak tam nás učili básničky, písničky a 

tak. Tak to jsem jako děcko věděla. Jo? Nějaký ty písničky. 00:29:34-0  



MP: A navštěvovalo se... hodně lidí navštěvovalo tady ty hodiny nebo už ani ne? Před tím... 

00:29:41-3  

BČ: Tehdy ano, tehdy ano. 00:29:41-7  

MP: Byl o to zájem? 00:29:42-6  

BČ: Byl zájem, ano, ano, tehdy ano. 00:29:44-6  

MP: A bylo to něco podobného, jak probíhá teďka, že třeba třikrát týdně večer jste se scházeli? 

00:29:50-5  

BČ: To už si nepamatuju. 00:29:53-0  

MP: Už nevíte. To nic se neděje. 00:29:54-2  

BČ: (smích) To už si nepamatuju, to už si nepamatuju. Jestli to bylo jednou za týden, děti všichni 

jsme měly... no různých roků. A to jsme měly školení. Ale to už si nepamatuju. 00:30:06-7  

MP: A doma takhle jste udržovali vztahy s ostatníma krajanama, že jste se navštěvovali? 

00:30:13-1  

BČ: Ano, ano, ano. To se pořád jezdilo buď, když jsme bývali na čakrách, tak na té čakře s vozem 

a pak už, jak jsme měli už vozidlo, auto, tak to jsme s autem k příbuzným a tak známým, tak jsme se 

navštěvovali. Ano. 00:30:35-0  

MP: A můžete mi nějak přiblížit život na čakře? Protože doma to neznáme. Jak to tak zhruba 

probíhalo? 00:30:42-9  

BČ: No, tak bylo to dosti těžký, bych řekla. Od rána jsme museli připravit dobytek, zapřáhnout 

buď do secího stroje nebo ty různý přístroje, podle toho, co se obdělávalo. Ze začátku ty první roky 

traktory nebyly, až potom byly traktory. Tak někteří si mohli zakoupit, a ne vždycky moc lidí, většinou 

to měli ten na orání přístroj, na setí, no na ty různý práce, tak jedině dobytek, koně. Ano? A nebo muly. 

To tam není vůbec v Česku. Říkali, a to já jsem neviděla už, že ze začátku, v začátku tak měli i býky. 

Ano? Aby táhli ty různý přístroje. A tak to z rána až do poledne se pracovalo na poli. A žena byla doma, 

ta se postarala o domácnost, ano? A protože někdy, když už se sklízela bavlna, tak to už se museli 

najmout dělníci, tak to, protože do města to bylo daleko, tak oni se stravovali, měli chatrče postavený, 

kde přebývali, tak moc primitivně bych řekla, ale protože to bylo jenom sezónní, tři, čtyři měsíce, a to 

si vydělali taky, tak oni nepotřebovali, nebyli nějak náročný, nepotřebovali nějaký zvláštní postele a 

takovýhle. Oni si dali ty pytle, co užívali na sklízení bavlny, tak si to dali na zem, na tom spali, na ohýnku 

si udělali nějaký ten oběd. 00:33:24-5  

A ten majitel, jako ten čakrář, tak měl zásobu. To si dovezl z města. Jo? Cukr, mouku, sádlo a 

takovýhle věci nejnutnější. A maso? To bylo poblíž, tam bylo nějaký řeznictví, jako takový družstvo, 

zemědělci dávali dobytek nějaký, buď krávu nebo tele nebo něco, dávali a tam to zpracovávali. A potom 

to rozváželi každýmu. A protože ze začátku ani ledničky nebyly, tak museli to... 00:34:13-0  

MP: Vy jste říkala, že vlastně ani elektřina nebyla. 00:34:14-9  

BČ: Nebyla elektřina. No, potom byly ledničky na, já nevím, jak říkáte? "Kedose" říkáme my. 

Petrolín. Je to tak? 00:34:25-5  

MP: Hm. Petrolejky. 00:34:27-9  

BČ: A to jsme měli i světla na to. 00:34:29-8  



MP: Petrolejku, hm. 00:34:33-1  

BČ: Na petrolej. A to dvakrát týdně rozváželi. A tak se to udržovalo, to jsme měli, jak jsme tomu 

říkali? Já už ani nevím. Takový... hm... My jsme říkali tomu "fiambréras". A to byla taková velká "kyšňa", 

ale nebylo to zavřený, bylo to z takovýho drátu, jak když, bych řekla, aby nepřelezly muchy a... 

00:35:23-2  

MP: Jo, jo, ze sítě. 00:35:23-9  

BČ: Taková síť, ano, drátěná, ano. Tak tam se schovávaly různý věci. Tam se taky z jednoho dne 

na druhý možná schovávalo i maso. A dřív taky chladili víno nebo vodu, když chtěli mít chladnější, tak 

měli lahve a to pustili do studně. V kýbli to pustili do studně, tam to chladili a tak se to. Potom byly už 

ty ledničky, ty chladničky, tak tím pádem už to bylo trošku lepší. Už mohl být i led a tak se to... a udržet 

jako maso a nebo různé jiné věci v ledničce jako delší dobu. Takže to. A odpoledne znovu. To se možná 

přes poledne tak dvě hodiny možná si odpočinuli, zase zapřáhli druhý koně, protože ne ty stejný a zase 

šli obdělávat. No a vrátili se k večeru, povečeřeli, umyli se, povečeřeli, poslouchali trochu rádio, protože 

to museli mít na to i... většinou měli, buď na nějakou baterku nebo nějak, aby mohli poslechnout si 

nějaký rádio a nějaký zprávy. A nic víc. Televize kdepak. To ještě taky nebylo. A hospodyňka, ta musela 

uvařit, vyprat, starat se o děti a tak měla dost práce. 00:37:30-6  

MP: A můžu se pak zeptat, co dělali rodiče, když jste začali žít ve městě? 00:37:35-6  

BČ: Ve městě, když jsme žili, tak... maminka stále, ona nikde jinde nepracovala nežli doma. A 

tatínek už měl důchod a tu čakru jsme měli pronajatou. Tak nějakou maličkost, něco měli z té čakry. A 

já už jsem pracovala taky potom, takže tím pádem už jsme... ta ekonomie byla trošku lepší. 00:38:06-

4  

MP: A brácha mluvil česky? 00:38:08-3  

BČ: Brácha mluvil česky, ne tak moc, protože on když šel studovat do Buenos Aires jako na 

advokáta, tak tam sice bydlel u nějakých krajanů, Slováků. Nevím, jestli oni... no tak ten pán mluvil 

slovensky, tak asi s ním možná mluvil, ale tam méně mluvil česky. A když se vrátil, už bydlel ve městě, 

my jsme bydleli na čakře, tak když jedině, když jsme se sešli, tak ano, to mluvil. Pak on se oženil s 

holkou, která neuměla česky, zdejší a taky my jsme se snažili jako nemluvit česky před ní. I když někdy 

něco jsme řekli, tak to víš, je to zlé, protože si myslela, že mluvíme špatně o ní, tak jsme nemohli. A ona 

se nesnažila, aby ty děti taky se mohly naučit česky. Víš? Nechtěla. 00:39:21-3  

MP: Nechtěla? 00:39:23-1  

BČ: Nechtěla, no. 00:39:23-5  

MP: To je škoda. 00:39:25-7  

BČ: A bratr nemohl jako, když nechtěla, tak co se dá dělat. 00:39:31-3  

MP: No a tím, že je tady velikánský krajanský spolek, byla jste členkou? 00:39:37-0  

BČ: Byla jsem členkou dlouhá léta, vždycky jsem byla členkou. A byla jsem i ve výboře. 

Pracovala jsem ve výboře jako tajemník nebo tajemnička. 00:39:47-8  

MP: Tajemnice. 00:39:49-8  

BČ: Tajemnice. (smích) Pracovala dlouho, dlouho jako tajemnice. 00:39:54-2  



MP: A jak se teďka na to koukáte? Vlastně vy to můžete nejlépe srovnat, jak probíhaly ty 

kulturní aktivity tehdy a jak to probíhá teďka? Je stále zájem nebo už to klesá? 00:40:07-3  

BČ: Teď? Z toho důvodu, že i posílají učitele odtamtud, tak vzala to zase jiná generace, jiný lidi, 

protože ono to propadlo hodně, protože nebyly prostředky. Dřív hodně lidi podporovali, Čechoslováci 

hodně podporovali spolek. Pak to přestali podporovat... 00:40:38-3  

MP: A to bylo v kterých letech? Souviselo to s politickou, že třeba to bylo nebezpečný? 

00:40:48-4  

BČ: Ne, ne, ne. 00:40:47-6  

MP: Nebo ztratili zájem? 00:40:49-5  

BČ: No, někteří lidi měli, možná někteří lidi měli strach, protože když byli vojáci u vlády, tak... 

00:40:55-1  

MP: Takže mluvíme někdy o 70. letech. 00:40:57-0  

BČ: V 70. letech. Jako možná měli strach, ale přesto všechno dost lidí ještě to podporovali. A 

pak nevím. Nevím, co se stalo, že... buď jestli ta "komis", vždycky každý rok se dělaly volby a to všechno. 

A nevím, jestli se moc nestarali taky, jo? Neměli nějak velký zájem to udržovat a tak. A z toho důvodu, 

že z Česka začali posílat tyto dotace, tak se to mohlo jako opravit a potom, od té doby potom se to 

začalo jako lepšit, ano? 00:42:03-9  

MP: A ty dotace začaly někdy 2000... to je těch 10 let zpátky, když sem začali jezdit učitelé? 

00:42:11-1  

BČ: No. Ještě dřív. Ještě dřív. No, dotace. Když Pavel Černý, ne ten, kterého pudeme 

navštěvovat, jeho syn byl jako předsedou spolku a i já, oba dva jsme jeli do Dobrušky. 00:42:36-9  

MP: Na jazykový kurz. 00:42:38-1  

BČ: Ano, na jazykový kurz. Tak tam jsme se sešli se senátorama, jo? A my jsme je požádali, aby 

poslali učitele. A my jsme na nich tak byli, že musí, protože jinak ten spolek by se rozpadl úplně. Ano? 

Tak oni poslali Dalibora Hochmana i s jeho ženou Klárou. To byli první. A já nevím jistě, jestli když oni 

tu byli a nebo po nich byla Hanka Hanušová a nebo s Hankou, začali jsme žádat ty dotace, protože my 

jsme o tom nevěděli. 00:43:37-3  

MP: Nevěděli jste o možnosti, že je... 00:43:39-4  

BČ: Že se můžou žádat dotace z Česka už na různý ty opravy. Tak tam se začalo s tou částí, kde 

je muzeum a... 00:43:52-3  

MP: U pana Osičky. 00:43:54-7  

BČ: To byly třídy. A to byla třída a byla taky, třída český, a byl to internát. Děvčata, chlapci. A 

tam se vařilo, tam byli. Rodiče Růženky Handlové, a Růženka vůbec, ta může vykládat hodně o tom, 

protože ta... oni tam byli, oni tam bývali a oni vařili, oni se starali. A byli učitelé tehdy, to bylo... ona ti 

řekne, v kterých rokách to bylo. To já nevím. A tak to se opravilo první. Hned poslali dotace, hned poslali 

učitele a od té doby to pokračuje. A pořád a stále se žádají nějaké dotace na opravu toho nebo tam 

toho a nemůžeme si... myslím si, že ze spolku si nemůžou stěžovat, že dotace dostávají. I ze Slovenska. 

Pak se dozvěděli, že ze Slovenska se může žádat... 00:45:17-6  

MP: Takže žádají jak v České, tak v Slovenské... 00:45:18-7  



BČ: Žádají i tam, ano, protože je tady kroužek Slováků, který chtěli jako se oddělit úplně. My 

jsme řekli, že ne, že se nebudeme oddělovat, že my to budeme pořád udržovat jako Čechoslováci. A 

oni chtěli, myslím, že jim poslali dotace nějaké a neví z toho nic. Neví, kde to šlo. Takže tím pádem 

posílají jako do československého spolku. 00:45:58-1  

MP: Já se teďka ještě vrátím k tomu jazykovému kurzu v Dobrušce. Na jak dlouho jste tam byli? 

00:46:01-2  

BČ: Měsíc. 00:46:00-4  

MP: Měsíc jste tam byli? 00:46:02-4  

BČ: Ano, měsíc. Tam jsme byli měsíc. A já jsem tam jela dřív, byla jsem u sestřenky, pak jsem 

byla tam a potom jsem zůstala jako u sestřenky v "Ratvírovicích" a u příbuzných. A "Pavlí" to taky tam. 

00:46:17-5  

MP: A dali vám pak tady v té "Union Czechoslovaka" prostor, abyste ty vlastně vědomosti, co 

jste tam nabrali, mohli předat dál? 00:46:27-5  

BČ: Ne, ne. 00:46:29-3  

MP: Nebyl o to zájem nebo? 00:46:32-0  

BČ: Ne, nevím. 00:46:30-6  

MP: Protože ona je to škoda, když jste toho zase vstřebali kus ze svých tradic... 00:46:34-3  

BČ: No, ale že už byli, víš, učitelé už vyučovali a už měli... 00:46:41-4  

MP: Já vím, jenže učitel se na to kouká jinak než vy. 00:46:44-6  

BČ: Ano, ano, no. Ale co se dá dělat? 00:46:46-2  

MP: Že vy to taky pak můžete vidět vlastně, co dokážete předat. 00:46:50-0  

BČ: Ano, ano. Já vím, že s tím Pavlem jsme se seznámili tam s některýma. Já vůbec jsem si 

potom s jedním senátorem jsem si dopisovala přes počítač, ano? A oni přijeli sem. 00:47:07-9  

MP: Navštívit vás? 00:47:10-5  

BČ: Přijeli. Já ti nevím jestli, v kterým roce to bylo, jestli ještě ten 2003 nebo 2004? To už si 

nemůžu vzpomenout. Byli tady senátoři, přivezli kroje. 00:47:24-7  

MP: A to bylo z Velkých Bílovic? 00:47:26-7  

BČ: Prosím? 00:47:26-4  

MP: To bylo z Velkých Bílovic? 00:47:28-6  

BČ: Ne, senátoři z Prahy. Z Prahy. Přijeli, dovezli kroje. Jestli sis všimla, některý ty děvčata měli 

takovou sukýnku, takovou oranžovou, jo? A to bylo první, to jsou z Česka. To nejsou z Moravy. To není 

kroj z Moravy. Tohle je z Česka. A to oni přivezli první kroje. 00:47:59-7  

MP: Takže to byly úplně první kroje, co se sem dostaly. 00:48:03-6  

BČ: První kroje... no, tady měli lidi kroje, který si přivezli s sebou odtamtud z Československa. 

Ale některý to nechtěli půjčit, někteří to půjčili, někteří se oblekli buď dcera nebo vnučka a nebo tak. 

Já taky jsem měla kroj, taky. Takže... a kromě rukávců, tak tu sukýnku, to se dalo ušít a nebo kordulku 



a to taky jsme měli odtamtud. Ale měli lidi, udržovali si to. Tak to nebylo jako, to byly první kroje, který 

už jako nový přivezli sem. No a potom poslali, z Bílovic poslali kroje, poslali dvakrát. Dvakrát. Prvně 

poslali pro holku a pro chlapce a potom poslali víc krojů pro děvčata, pro chlapce i pro malý děti. Z 

Bílovic to poslali. To bylo pěkný, že to poslali. 00:49:16-1  

A potom senátoři přijeli ještě jednou. Byli tu dvakrát. Druzí mně se zdá, že už to byli. To taky 

byli tady. 00:49:25-8  

MP: A vy jste vlastně říkala, že vás tady využívají jako překladatelku a že když tu byl ten pan 

profesor Barteček, že jste mu taky pomáhala. 00:49:35-0  

BČ: Tehdy já jsem pracovala na obci, tak tam mě starosta požádal, abych pomáhala, abych 

překládala. I když předseda spolku, ten taky uměl česky a španělsky, tak něco taky vypomáhal. A 

Barteček taky uměl španělsky, ale ti ostatní ne všichni, kteří přijeli s ním, jich bylo víc. Tak tehdy jsem 

překládala. 00:50:09-5  

MP: A ty závěry práce, co tady vyzkoumali, posílali vám něco? 00:50:14-8  

BČ: Ne, ne, protože co já vím, oni cestovali přes celou střední Ameriku, jižní Ameriku, potom 

odtamtud mně se zdá, že už jeli do Buenos Aires. Já už si nepamatuju jejich trasu. Ne, nikdy nic jsme 

nevěděli, co jako oni, co všechno, jestli napsali knížku nebo tak kdo jiný. A když Zikmund a Hanzelka, 

oni poslali ty knížky. 00:50:45-2  

MP: Poslali vám ty knížky? 00:50:47-8  

BČ: Oni poslali knížky do spolku a já nevím, jestli to koupili rodiče, protože bylo víc, kdo všechno 

koupil nebo jim to darovali, to nevím, to už nevím, to já si nepamatuju. Měli jsme obě knížky, jenomže 

časem, to víš, buď se to půjčilo a tak, kde to šlo, nevím. (smích) 00:51:15-1  

MP: Tak to je pěkný. 00:51:23-1  

BČ: Já jsem byla tehdy v Československu v roce 1975 tři měsíce s maminkou. My jsem tam byly 

navštívit příbuzné a to já jsem ukončila jako architekturu, tak bratr a tatínek jako usoudili, že mně i 

mamince zaplatí cestu, abychom tam jely. Tak jsme tam byly. Pak já jsem jela v roce 1979, já jsem se 

tam chtěla nastěhovat. 00:51:56-5  

MP: Do Prahy? Nebo do Brna? 00:51:59-7  

BČ: Nevím, jestli do Prahy, ale byla jsem... bydlela jsem v Praze u nějakýho bývalýho kamaráda 

mého tatínka. U nich jsem bývala a dostala jsem práci v technickým podniku v Praze. Všechno v 

pořádku, pracovala jsem tam. Ale měla jsem potíže sehnat byt, abych mohla pronajmout, protože jako 

cizinka, já jsem nebyla Češka, tehdy nedávali, i když rodiče byli, pocházeli odtamtud, ale... Teď mám 

pas český a mám i tu občanku. A tehdy, když chtěli pronajmout byt, tak jsem musela platit jako cizinka 

a to bylo moc drahé. Tak já jsem povídala - ne. A u těch lidí jsem nemohla dlouho být. Já jsem tam byla 

čtyři měsíce a vrátila jsem se. Takže to bylo další. Pak v tom roce 2003 jsem tam byla v Dobrušce a taky 

navštívila příbuzný. Pak jsem byla v roce 2005, taky jsem mínila tam zůstat. Jenomže taky jsem nemohla 

sehnat byt, abych mohla zakoupit zase. A bratr chtěl, abych byla v Praze. V Praze to bylo moc drahý. V 

Teplicích, kde bývala moje sestřenka, tak moc mně to nevyhovovalo, co mně nabízeli. Já jsem mínila 

prodat tady byt, dům a koupit tam. A tak to nevyšlo a tak jsem se vrátila. 00:54:03-4  

MP: A to jste byla jak dlouho tam? 00:54:04-8  



BČ: A já jsem... tam jsem byla asi taky tři, čtyři měsíce. Tři, no, tři měsíce mně se zdá. A potom 

můj důchodu by mě nestačil, abych já tam vyžila. Já bych musela něco si najít jako práci. Na překlad to 

nebylo, protože v Teplicích to nebylo... 00:54:34-5  

MP: Nebyla práce. 00:54:36-2  

BČ: Nebyla práce. A v Praze zase ty byty byly drahé, jo? Takže to nebylo možný. No tak jsem se 

vrátila a tak až teprve potom v těch... teprve potom v tom roce 2006 jsem dostala... jsem si žádala 

stipendium a dostala jsem do toho Brna. To bylo naposledy. 00:55:12-6  

MP: To jste tam strávila kolik času? 00:55:13-8  

BČ: Ale už s tím, s tou myšlenkou, že abych lepší mohla překládat a prostě hodně lidí... teď už 

ne, teď už ani nežádají, možná skrz to, že v Evropě jsou problémy jako ekonomický a tak dále. Ale dřív, 

když tady v Argentině to bylo dost špatný v tom roce 2000, 2001 a tak dále až do těch 2004, 2005, tak 

hodně mladých a potomků buď už vnuci, ještě českých rodičů, chtěli mít český pas, aby se mohli 

pohybovat po Evropě kdekoliv. Tak jsem překládala rodný listy, oddací listy a to všechno a konzul to 

posílal do Buenos Aires a tam se to vyřizovalo všechno. Tak jsem hodně překládala do češtiny. 00:56:25-

7  

MP: A tady to poslední stipendium, co jste měla v Brně, to bylo přes českou ambasádu nebo? 

00:56:31-7  

BČ: Ano, ano, ano. To jsem přes českou ambasádu a to jsem si vyhledala přes internet, ano? 

00:56:39-2  

MP: A jak dlouho jste tam byla? 00:56:41-2  

BČ: Rok, skoro rok. 00:56:42-8  

MP: Skoro rok. To je krásný. 00:56:46-2  

BČ: Dvojí období, jo? Já jsem žádala na ten celý rok, to bylo dva semestry. Tak když první mi 

řekli - no tak první vám dáme jeden semestr. A dobře, no tak když nebudete... nedáte mi další, tak se 

vrátím. No jo, tak mně dali další semestr. 00:57:13-1  

MP: A to jste byla zpátky na univerzitě? 00:57:15-7  

BČ: Byla jsem na Filozofické fakultě v Brně. 00:57:18-0  

MP: A studovala jste češtinu. 00:57:18-9  

BČ: Studovala jsem, ano, tam je zase... teď je to nějak jiný. Tehdy já jsem studovala češtinu, to 

byl jako předmět, Pedagogická fakulta, kde studovaly všechny český děvčata, i slovenský. Bývala jsem 

na internátě, kde byly jenom Češky nebo Slovenky původem. Z Československa to byly všude. Mně dali 

jako na vybranou, jestli bych nechtěla bývat v internátě, kde žijí studenti ze zahraničí. A povídám - ne, 

já nechci, já chci mluvit česky, abych se naučila, jak se patří. 00:58:07-5  

MP: A to jste byla na normálních kolejích? 00:58:09-9  

BČ: Ano, na normálních kolejích. Bývaly jsme čtyři děvčata ten první rok v jenom tom. Byla jsem 

tam teď, naposledy když jsem byla, tak jsem se tam byla podívat. A druhý rok taky jsem byly čtyři. Když 

jsme byly... ten první rok to bylo menší trošku, ale nic. 00:58:30-8  

MP: Byly stejného věku? 00:58:31-2  



BČ: Ne, ne. Byly mladší. Byly mladší. 00:58:36-4  

MP: A zvládla jste to na těch kolejích tam? 00:58:38-0  

BČ: Dobře, klidně, no, no, milé děvčata všechny. Měly jsme nějaký potíže s jednou holkou, která 

nebyla moc pořádná. Ale my jsme jí naučily. (smích) 00:58:51-3  

MP: Kolik bylo těm děvčatům let? 00:58:53-9  

BČ: No moment. Já jsem byla... já jsem měla 24 roků a děvčata dělaly první rok nebo druhý rok. 

00:59:00-5  

MP: Takže to bylo poprvé, jak jste tam byla v Brně. 00:59:03-0  

BČ: Ano, poprvé. 00:59:02-7  

MP: Já jsem si myslela právě... úplně jste mě... já jsem myslela, že teďka jste tam byla zase na 

koleji. 00:59:06-3  

BČ: Ne, no, počkej, teďka... teď, když jsem tam byla, tak to jsem byla v Brně na mezinárodním 

internátě. Tam byli ze všech států. Tak já jsem povídala té vedoucí, když je to možný, já bych chtěla s 

nějakou holkou a nebo sama. Byla jsem první v Brně, to je nějaký místo, kde jsou koleje, nějaký 

Komárno tomu říkají. 00:59:38-5  

MP: Hm. 00:59:39-3  

BČ: Tam je hodně cigánů, tak mně řekli - podívej se, tam to... Já jsem měla být hned na 

Vinohradech. Ale já nevím proč, jaksi se to tam nedohodli nebo co. Tak když jsem tam přišla do... 

nemám místo nebo nevím, co mně to... Tak mě poslali do Komárna. Tam mě přijali velice pěkně. Byla 

jsem prvně sama, pak mně řekli, že bych tam měla mít ještě holku, nějakou společnici. No a tohle byly 

tři pokoje, v každém byly dvě a potom kuchyňka a jídelna. A každá si mohla tam vařit. Ale byla menza. 

No tam jsme měli... tam jsem neměla jídelnu. A kde jsem se? Já jsem si tam něco navařila. Jo. Nic. Tak 

potom jsem si žádala, aby mě předělali do těch Vinohrad. Oni to předělali a tak jsem žádala, abych byla 

sama. - No, to musíte platit ještě víc, jako kdybyste byly jako dvě za jednu. Jo? Tak. Já povídám - to teda 

ne. (smích) To teda ne. 01:00:54-0  

Tak mně dali... já povídám - a teda kdyby to byla nějaká, která umí česky. No, že ne, že to 

vždycky dáváme s jinou řečí. Já povídám - podívejte, no... Tak mě dali s nějakou z Peru, španělsky. No 

tak dobrá. A dobrý to bylo s tou holkou. Slušná holka, studovala, ta už tam byla mně se zdá, že třetí rok 

nebo který, čtvrtý rok studovala medicínu. A protože já jsem, to bylo pěkný, protože jsme měly dvě 

postele, dva psací stroje... dva ne psací stroje, dvě tyto... stoly. A každá měla svůj počítač a tak. A měly 

jsme i kuchyňku, ale tam jsme mohly se stravovat, tak jsem se stravovala tam. Jedině večer jsem si 

vařila a nebo snídani. A protože já jsem jim nedovolila, aby tam ten její ženich spal s ní, to jsem řekla, 

že ne, že to já nedovolím, tak si potom ona našla kdesi jinde a tak mně dali... koho mně tam dali? Mně 

tam dali jednu ze Slovenska holku. 01:02:15-6  

A ta taky měla... pravda, já jsem odjela buď k příbuzným nebo někde k známým a vrátím se a 

ona je tam s mužem. Jo? Povídám - děvče, ne, to já nechci, to já nedovolím. Ty si dělej co chceš, ale to 

ne. A tak potom ona si žádala kdesi... to je tam, to jsou tam různý pavilóny, tak do druhýho pavilónu. 

Tak mně tam dali jednu holku ze Skotska. Česky uměla pár slov. Chudák nevím, co tam šla studovat. 

Nevím ani kdy studovala. No ale těžko o ní mluvit. No a když ona odjela, tak už poslední dni, co já jsem 

tam byla měsíc, ani ne měsíc, tak holku ze Spojených států, ne, z Kanady. Neuměla vůbec česky taky. A 

Japonka. 01:03:29-3  



MP: (smích) U vás se tam toho vystřídalo. 01:03:32-3  

BČ: Tak teda... (smích) Ale ty vrátný a to všechno, to bylo velice fajn, bylo to. Jenomže ty druhý 

pokoje byly obsazený buď Španělky tam byly, pak tam byly... odkud to byly? Arabi tam byli, byli tam, 

já nevím odkud, to víš. A to bylo tam... děvče, to nenatáčej. (smích) 01:04:03-5  

MP: No to já úplně vím, jak to vypadá takhle, když jsou tam Arabové. 01:04:08-2  

BČ: Ne, ne, ne, protože to už ne, to už nenatáčej. To už zastav a to ti povím. 01:04:14-7  

MP: Já to takhle stopnu. 01:04:14-7  
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