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ROZHOVORY 

 

Rozhovor s paní Lenkou Bencalíkovou, 29. listopadu 2009  

tazatel Jaroslav Vašut 

 

J.V.: Budeme provádět rozhovor s paní Lenkou Bencalíkovou o chalupě, která se nachází 

v lokalitě Makov, dnešní Slovensko. Leňo, jestli se tě můžu zeptat na chalupu, kterou jste 

se svojí rodinou obývali v Makově, na zážitky a prožitky, které vám tato chalupa v té vaší 

životní pouti v podstatě přinesla? 

L.B.: Tak jsem Lenka Bencalíková, rozená Bedrunková. Mí rodiče pocházeli, otec 

z Opavska a mamka právě z Makova a vlastně na tu chalupu jsme začali po smrti dědy, 

kdy jsme tam vlastně jezdili starat se hlavně o babičku s tím, že to měla být podle 

původních předpokladů chalupa mamky zděděná, pak to dopadlo sice jinak, ale léta 

vlastně jsme tam jezdili a o tu chalupu se starali vlastně hlavně materiálně, se dá říct. 

Protože jsme to vlastně celé přebudovávali díky taťkovi, který je zručný a kterého to baví. 

Hrozně ho to baví do dneška tyhle věci. A jezdili jsme tam vlastně od mých nějakých sedmi 

let a vlastně až do smrti babičky v podstatě se tam naši o to starali. Celou tu dobu vlastně 

jsme tam jezdili autobusem, neměli jsme auto, takže jsme jezdívali autobusem. Vozili jsme 

tam veškeré jídlo, protože na té dědině tehdy v tom obchodě nic nebylo v podstatě a vozili 

jsme tam hlavně veškerý materiál v autobuse. Takže jsme jezdívali v noci nočním, kdy bylo 

méně lidí a vozili jsme tam trubky opravdu, záchod, všechno. To, co se tam dělalo, co bylo 

třeba, tak opravdu takové ty věci jsme vozívali v taškách zabalený v podpaží vždycky. 

J.V.: A to všechno v autobuse? 

L.B.: Všechno. Když to nebyly cihly vyloženě, že jsme je nepotřebovali, na té dřevěnici 

cihly nebyly, protože to byla dřevěnice vlastně, která ještě, když já si pamatuju, tak vlastně 

měla normálně térovou střechu, až potom, já nevím, v kterém roce, se dala plechová. Tím 

se ale znehodnotila celá ta stavba v podstatě, tím plechem. Je tam do dneška. Je pravda, 

že to je jakoby bezúdržbové, ale ten tér měl svoje kouzlo. A když jsme tam vlastně začali 

jezdit, tak abychom tam mohli být, protože to byla dřevěnice v podstatě o dvou 

místnostech, kuchyň, izba a přes dvůr bylo humno, kde vlastně byl bývalý chlév, ve kterém 

už potom žádný dobytek nebyl a záchod suchý samozřejmě. Tak abychom tam mohli 



přebývat, tak vlastně z té jedné části půdy, která byla nad tou izbou, tak vlastně nám 

udělal pokoj, kde jsme vlastně my přespávali, kde jsme tam spali a vlastně, já nevim, 

potom asi za dva nebo tři roky, ne, to bylo později, nevím přesně, ve kterém roce, někdy 

v 82. roce se tam vlastně teprve udělal splachovací záchod. Že se z ganku, který tam byl 

vlastně původně, takový ganek se tomu říkalo, vlastně taková jakoby předsíň nebo něco, 

tak se z té části, kde vlastně babka jinak mívala takové ty potraviny, něco jako komora, 

takovou obrovskou starožitnou skříň tam měla a v tom vždycky mívala určité potraviny, 

které se, tam byl chlad, tak tam se to skladovalo. Tak to se vyhodila ta skříň a z toho 

ganku se pak udělala vlastně taková malá koupelnička se záchodem, kde vlastně byl ten 

válec na dřevo, tam se, já nevim, 80 l vody, protože tam byla vana, že vlastně se mohla 

sprchovat, nemuselo se tam v neckách umývat a podobně. 

J.V.: Takže už to byla taková pokrokovější chalupa? 

L.B.: No, ale těžce to nesla ze začátku. Nebo takhle těžce, na to sice už chtěla potom, ale 

vadilo babce, že jsme jí tu skříň třeba rozebrali. Pro ni to byl kus života. To si pamatuju tu 

scénu, ona byla úplně nepříčetná, protože když ji taťka se švagrem rozebral, tak se jim 

nepodařilo, aby ji přetáhli přes dveře, tak se musela částečně rozebrat a jim to nešlo 

rychle smontovat, protože ona se smontovala potom zase potom u mě vlastně a používala 

se tam dál, ale už samozřejmě na jiné věci. Už se tam jenom odkládaly. Tam jsme vlastně 

jezdívali opravdu celé ty roky, od toho 75. roku jsme tam jezdili, protože jsme se starali 

jakoby o tu babičku, ale hlavně se to přebudovávalo s tím, že naši si mysleli, že si to 

udělají k obrazu svému s tím, že teda vždycky s tím musela babka souhlasit. To nikdy 

nešlo přes její nesouhlas nebo něco. 

J.V.: A to soužití a ten vzájemný soulad byl provázaný nějakýma konfliktama? 

L.B.: Ne, to bylo skvělé. Ona se vždycky těšila. Ona byla štastná. Ona, když jsme tam 

přijeli, tak ona byla spokojená. My jsme tam přijeli vlastně o půlnoci, ten autobus tam byl, 

takže o půlnoci vždycky zatopila, už i třeba odpoledne, aby v té izbě bylo teplejc nebo 

něco, ať tam přežijem. To ona zas jako byla ráda. To potom až později ty problémy nastaly, 

ty s tím nemají nic společného. My jsme tam vlastně potom jezdili v zimě lyžovat. To byla 

vlastně zároveň jako rekreace svým způsobem ta chalupa. Tam se sice makalo pořád, tam 

pořád se něco předělávalo a tím, že jsme tam jezdili zhruba co 14 dní, tak vlastně ta práce 

se vždycky nějak nachystala a v neděli se tam pracovat nesmělo, takže to zase byl 

problém, protože zase lidi chodili do kosteli, babce to vadilo, takže se mohlo dělat 

maximálně někde něco na zahradě nebo vevnitř, ale neexistovalo řezat dřevo. A to bylo 

pořád vlastně, nařezat dřevo, nachystat, uhlí nechat dovézt, uklidit do sklepa a podobně. 

Takže ono to bylo furt. Ale v zimě jsme tam chodili lyžovat, v létě tam sice, tam se nedalo 



nějak koupat. Ale to byla naše dovolená v podstatě. My jsme jako děcka s těmi rodiči nějak 

extra nejezdili na dovolené jako takhle. My jsme jezdili do Makova. Prostě jsme se sebrali, 

jeli jsme na dovolenou, sem tam jsme byli na nějaké rekreaci, ale proti tomu jsme byli 

hlavně tam. 

J.V.: Takže vám to poskytovalo takovou relaxaci? 

L.B.:  Rekreaci v podstatě. Svým způsobem rekreaci, i když jsme tam jako dělali, museli 

jsme dělat na zahradě, brambory a všechno. Protože to s tím souviselo. Babka chtěla 

svoje brambory, tak jsme to museli kopat a sadit a všechno, ale dělalo se  hlavně na té 

chalupě. Tam se hodně potom, tam bylo vždycky co dělat prostě, dobrovolně povinně. 

J.V.: Měnil se nějak tvůj vztah k té chalupě v průběhu let? 

L.B.: Ne. My jsme to měli hrozně rádi vždycky. Ještě když jsme se vzali s Romanem, tak 

jsme tam vlastně jezdili. Tam až potom se zkazily ty vztahy mezi mamkou a prostě v té 

rodině tam začalo docházet k nějakým třenicím, tak vlastně potom se to zkazilo. Jinak my 

bychom tam jezdili do dneška, si myslím. Tam to mělo svoji atmosféru, svoje kouzlo to 

dřevo a všechno jako, praskající v kamnech a podobně. 

J.V.: Vzpomněla jsi Romana, to je tvůj současný muž, můžeš k tomu něco málo? 

L.B.: Maximálně že je akorát z Makova, to je jediný. Ne, to s tím taky nesouvisí. Já myslím, 

že je to zbytečný. 

J.V.: Takže chalupa de facto přispěla i k tomu, že sis v té lokalitě našla muže? 

L.B.: Tak teoreticky ano. Já nevím, jestli ta chalupa, ale tím, že jsme tam trávili hodně 

času, vlastně i můj brácha si tam našel první ženu. Vlastně jeho první žena taky 

pocházela, nebo její maminka, byla to dokonce spolužačka mojí mamky, ale vlastně oni 

taky pocházeli ... a oni tam dojížděli taky na chalupu. Oni bydleli v Havířově a vlastně se 

tam taky seznámil. Bylo to tím, že jsme tam hodně toho času trávili, tak možná proto, že 

jsme se seznámili já s Romanem a brácha vlastně se svou první ženou. Pak se rozvedli, 

tam to nevydrželo, ale oni jezdili taky na chalupu, oni to měli vyloženě jako chalupu tak 

jako. 

J.V.: A to bylo v rámci toho volného času, který, když se nepracovalo, tak jste trávili vlastně 

i s těma místníma? 

L.B.: Fakt pravidelně v podstatě, my jsme tam jezdívali opravdu vlastně zhruba co 14 dní, 

to jsme tam jezdívali na víkendy. Prázdniny, to byla samozřejmost, to jsme tam trávili ze 

začátku povinně, pak jsme tam jezdili rádi s tím bráchou a potom třeba i vánoční svátky, 

velikonoční svátky. Prostě když byly nějaký volna větší, tak jsme automaticky v podstatě 

jezdily tam. 

J.V.: Co vám to přinášelo z hlediska soužití s těma místníma nebo chalupářema ostatníma 



v té lokalitě? 

L.B.: Oni nás tam brali celkem, my jsme s nima problémy neměli. Chodívali jsme hrát 

fotbal, na zábavy, všechno. My jsme vlastně ten čas trávili, ty volné víkendy, které, když 

jsme nebyli tady, tak jsme fakt trávili tam a trávili jsme to tak, jak ti místní prostě.  Když 

byla zábava, šli jsme na zábavu, když nebyla zábava, tak se hrál fotbal nebo se šlo někde 

na hřiště, tenis jsme tam hrávali, všechno. V zimě lyžovali, potom do hospody taky, 

v pozdějších letech pravidelně. My jsme neměli problém s nima jako. My jsme sice byli pro 

některé lufťáci, ale s těmi, se kterými my jsme se scházívali, s těmi našimi rovenstníky, tak 

v tomto nebyl problém vůbec. Ale byli jsme pro mnohé, hlavně jako naši, my jako děcka 

jsme tak nebyly bráni, ale oni ty rodiče brali jako lufťáky. I když se tam mamka narodila, 

všechno, ale pro některé ty starousedlíky jsme vlastně byli bráni jako lidi, kteří tam jezdí 

jenom na víkendy a jenom tam prostě řežou dřevo v neděli, což my jsme teda nemohli 

díky babce, ale v jiných chalupách samozřejmě, když neměli nikoho, kdo by je takhle držel 

zpátky, tak to dělali, že jo. Když tam se chodí do kostela, nesmíš pustit  cirkulárku a řezat 

tam. A vlastně tam má i strejda postavenou v zahradě vlevo, tam jsou dvě zahrady, tak v té 

jedné si postavil barák. Taky tam jezdil na chalupu, ale on to měl jako chalupu, i když velký 

barák. 

J.V.: Takže k nějakým neshodám nebo konfliktům v průběhu toho vlastně času tam 

nedocházelo k nějakým ... ? 

L.B.: Jako s těmi sousedy? 

J.V.: Hm, myslím sousedy. 

L.B.: Ne, nepamatuji si, že... 

J.V.: Popřípadě ostatní chalupáře, asi ne? 

L.B.: Tam, kde je chalupa naší babky, tak v podstatě byli všechno starousedlíci. Tam 

vlastně chalupáři jako takoví, že by tam někdo měl chalupu a jezdil tam jenom na chalupu, 

krom toho strejdy, kterej to měl jako novostavbu, tak tam ne. To bylo jakoby centrum nebo 

skoro v centru té dědiny, takže vlastně tam byli víceméně starousedlíci tehdy. Aspoň v těch 

letech, nevím, jak to vypadá dneska. Tehdy to byli všechno lidé, kteří tam normálně bydleli. 

Žili tam, to byli místní, kteří se tam narodili nebo jejich potom už děti a podobně. Tam jako 

dokola nikdo chalupu nebo chatu neměl. 

J.V.: Ta rekonstrukce probíhala v nějaké delší etapové časovosti? 

L.B.: Pořád, to bylo pořád něco. Prvně se shodily králíkárny po dědovi a takové věci, pak 

se to začalo, jeden pokoj, pak se udělalo obložení stropu. Ono to bylo pořád. Pak se 

mezitím vymalovalo a pořád, to bylo takové jako ... Pak se zase tam vyměnil mech mezi 

těma dřevěnýma trámama, snažili se to zateplit trochu víc, aby nebyl ten únik tepla takový, 



jaký tam byl v té době, což bylo samozřejmě. Je to dřevěnice, takže tam se to sice rychle 

vytopí, ale taky ještě rychleji zmrzne. Ale to bylo vlastně pořád. Pořád se tam něco dělalo. 

J.V.: A všichni jste se do toho takto zapojovali? 

L.B.: No, to jsme museli jako. Ne vždycky se nám to líbilo teda. Opravdu, když jsme tahali 

ty trubky vodovodní nebo něco, tak to byl humus jako. Když si vezmete, že jste z Poruby, 

teď daleko na tu tramvaj je to přece jenom od těch našich, teď my jsme to všechno tahaly 

v rukách, ty obrovské tašky, mys jsme měli takovou velikánskou tašku, ve které jsme měli 

narvané věci, jídlo, teď kolikrát nějaký ten materiál, hnus jako někdy, fakt. A na poslední 

chvíli ještě jsme běhali, abychom to stihli. I na ten UAN to bylo od té tramvaje tehdy 

daleko, tak s těma báglama to bylo daleko. 

J.V.: My jsme možná nezmínili, vy jste bydleli v Ostravě - Porubě. 

L.B.: V Ostravě – Porubě a vlastně dojížděli jsme opravdu autobusem vlastně do toho 

Makova. Naši si koupili auto až v roce 1987, takže 12 let jsme jezdili autobusem nebo 

vlakem. Dalo se ještě potom jezdit do Frýdlantu, když jsme jeli z Ostravy, tak do Frýdlantu, 

ve Frýdlantu se přestupovalo na Ostravici, tam vlak končí a autobusem byl potom jeden 

spoj, kterým jsme jezdili. Protože byl problém, ten autobus odpoledne jezdil o půl třetí. To 

byly ty dělnické autobusy, takže my jsme vlastně neměli, když třeba mamka dělala, já 

nevim, do osmi nebo jak, nebo i taťka vlastně po té ranní, to byl problém se tam dostat. 

Když jsme chodili už na střední školu, taky jsme nekončili ve dvanáct, v jednu hodinu, že? 

Takže vlastně jsme potom jezdili, já nevim, já už si nepamatuju přesně ty časy, ale to jsme 

jezdili někdy kolem pěti hodin nebo tak nějak a v osm asi jsme byli v Makově. Abychom 

zase nemuseli třeba v noci, jo? Ale nejvíc jsme jezdívali v noci kvůli tomu, že vlastně ty 

autobusy o té půl jedenácté byly nejprázdnější, protože o půl třetí tam jezdilo opravdu, 

jednak tam jezdili ti dělníci a zároveň tam vlastně jezdili lidé, kteří jezdili na ty chalupy 

různý. Nebo prostě jenom turisti v té době taky a ty autobusy byly nacvakané tak, že to 

jezdily třeba tři ty autobusy, minimálně dva až tři a tam jsi stál na jedné noze. Jako to byla 

hrůza. A v noci se dalo, že jsme třeba seděli.  A hlavně tym byly potom teda ty trubky. Jako 

to vždycky brácha řiká: „To bylo hnus, ty trubky, jak jsme tahali!“ Fakt jsme to dělali vlastně 

celou dobu. Jako ten taťka pořád tam něco vymýšlel, pořád se snažil jako té babce to 

nějak usnadnit nebo něco nebo aby to vypadalo a hlavně ta dřevěnice, protože tam bylo 

pořád co dělat. A když nebylo náhodou a zas brambory. Vždycky jste si něco našla, 

mrkev... 

J.V.: Takže to bylo i spojený nejenom s tou rekonstrukcí, ale i tady se vším? 

L.B.: Všechno, co se týče kolem chalupy a zahrady vlastně. To jsme dělali opravdu 

všechno. Mezitím se muselo na nějaké dřevo do lesa, občas na hřiby v létě, když bylo 



dobře, tak jako to se chodilo taky. Prostě to bylo fakt jako rekreace, ale hodně se tam 

makalo. My jsme tam fakt hodně dělali. 

J.V.: A takovým tím zásadním motivem teda bylo to ježdění na tu chalupu a de facto i to 

spojení s tím opečováváním toho rodinného příslušníka? 

L.B.: No, to bylo asi nejdůležitější, prostě starat se o tu babku, aby tam nebyla pořád sama 

a vlastně přece tam nebude a nebudem sedět. Takže jsme tam prostě dělali, ale my jsme 

se tam bavili. Ona byla hrozně ráda, že jsme tam přijeli a ju to strašně bavilo. Babka byla 

skvělý člověk v podstatě. Ona sice byla podivín, to člověk časem pochopí, ale ona byla 

hrozně ráda, že jsme tam byli. A ona prostě vždycky to kafe odpoledne a seděli jsme, 

vykládali.  Ale je pravda, že ona neměla ráda, když jsme, jako když chtěla něco vyloženě 

babka, jako že musíme třeba dřevo nachystat, tak až bylo nachystáno. Neexistovalo, že 

my bysme si jako to kafíčko dali, jak my jsme chtěli. Až bylo hotovo. Jo, pokud něco 

vymyslel náš taťka, tak to jí bylo jedno. My jsme tam hrozně rádi jezdili. My jsme prostě 

měli lepší vztah k babce v Makově než k babičce v Lučině prostě. Protože babka sice u 

nás zní jakoby blbě tady, ale babka na Slovensku, to je jak, tam se neříká babička, tam se 

říká babka. To je v dobrém. Tady to třeba zní tvrdě, tam to zní úplně jinak. Prostě babka 

byla pro nás, i s bráchou jako, co si pamatuju, tak ona byla pro nás, my jsme ju měli radši. 

My jsme k ní měli úplně jiný vztah. My jsme tam celkově jako rádi jezdili i na ty prázdniny 

potom. Jako ty první roky ne, ty první dva roky tím, že jsme tam nikoho neznali, ty děcka, 

ale tím, že jsme si potom našli ty kamarády, tak jsme tam potom i rádi jezdili jako takhle, 

jako že už nám nevadilo, že musíme sadit brambory a tam někde něco dělat se dřevem 

nebo něco. Protože my jsme věděli, že když to uděláme, tak jsme měli volné pole 

působnosti. A to jsme dokázali dobře využít. A když jsme si ju potřebovali udobřit, tak jsme 

šli do kostela a byl klid. Když jsme ju hodně naštvali, tak potom druhý den jsme radši šli do 

kostela a tam někde jsme si to odstáli, ale ona byla spokojená, protože byla věřící a my 

jsme nikdy nebyli ani ne vedení, ale my jsme měli prostě jiné názory už tehdy, ale věděli 

jsme, že to na ni platí, to fakt na ni platilo. 

J.V.: A pozorovali jste nějaké významné rozdíly mezi lokalitou Poruby a Makova? 

L.B.: Už jenom ten vzduch, to prostředí, všechno. I když Poruba je zelená, část Ostravy 

v podstatě, když to vezmeš. Zvlášť tam, kde jsme bydleli my. Protože tam je strašně moc 

zeleně kolem toho, jak bydlí naši dneska. Ale jiné prostředí, potok, lesy, sjezdovky, tehdy 

jsme hodně lyžovali, tak to bylo fajn všechno. Tam jenom to letní koupání, to tam chybělo, 

ale jinak jako, to letní vyžití tam takové nebylo tehdy nebo v té době zrovna. Nákupy jsme 

museli dělat v létě do zásoby do truhly. Babka měla truhlice, do toho se musely dávat 

vždycky za to léto, ona to během zimy vlastně jakoby spotřebovávala mouku, cukr, rýži a 



takové ty věci, co se nekazí a vždycky v létě, když jsme tam byli, tak jsme museli 

s bráchou prostě tašky a šli jsme po pěti, po deseti kilech, aby to zase měla skoro na celou 

zimu. To jsme taky třeba dělávali. 

J.V.: To bylo zvykem jako zásobit? 

L.B.: Jo, zásobit. Prostě bez zásob, když ona neměla, já nevim, počítám tak po deseti 

kilech muselo všeho být pořád, pak se průběžně třeba dokupovalo, odebralo se, ale stejně 

už potom při nejbližší době se zase hned nakoupilo, oni pořád měli jako takovou ..., ona 

vždycky babka vykládala, že to bylo z dob války, oni měli strach, že nebude. Nebo přijde 

nějaká reforma, byl tam jediný obchod na celou dědinu. Takže opravdu my jsme si vozili i 

mléko, všechno takhle. Základní potraviny jsme si vozívali normálně z Ostravy, protože 

tam, když jsi šel v sobotu ráno v 9 hodin, už jsi nekoupil nic. To byly fronty, normálně fronty 

na mlíko, na všechno. Protože tam opravdu je pravda, že v té době tam bylo už hodně 

těch lufťáků, jak oni nám říkali, že tam vlastně byli starousedlíci, kteří si šli nakoupit, ale 

fůra lidí, kteří tam měli ty chaty, chalupy nebo jenom tama projížděli a nakupovali si. Takže 

my jsme to tahali. Ale je fakt, že ona ty zásoby tady těhle potravin měla. Ona to měla v tom 

ganku, v té skříni, tam měla takové ty pohotovostní dvě, tři kila nějaké, ale na vrchu, na 

povale fakt bylo normálně, to právě jedna část té půdy v podstatě musela zůstat, protože 

tam bylo, jednak se tam sušilo prádlo na vrchu, takže tam měla šňůry v zimě a byly tam i 

ty truhly s tím jídlem. Ona tam měla mouku, cukr, rýži. Prostě tyhle věci a aby se to 

nekazilo, tak to se jako tak potom průběžně muselo měnit, staré dala nahoru, pod to dala 

ty nové a to jsme potom přes to léto museli s bráchou, to jsme my chodili potom 

nakupovat. Ona vždycky řekla kolik, čeho máme donést. 

J.V.: A byly to pro vás velké rozdíly třeba tady v této oblasti z hlediska toho, kde jste bydleli 

a toho, kde jste na tu chalupu jezdili? 

L.B.: Z hlediska jako třeba toho nakupování? 

J.V.: Zázemí a dalších tady těchto věcí třeba? 

L.B.: Tam to bylo jiné, tam to bylo sparťanské. Tam v zimě, když bylo minus 20, 25, což 

tam ty mrazy takové bývaly, tak po ránu, když vstaneš, tak ti sopl visel zmrzlej. Když se 

chodilo přes ten dvůr na ten záchod, tak to bylo hrozný. Fakt tu noc my jsme jako děcka 

dostávali normálně kýbl a to jsme v gandu se radši vyčůrali a to bylo, kdo nemusel, nešel 

vůbec. Takže to samozřejmě, protože jsme byli zhýčkaní vlastně z městského bytu, kde 

bylo ústřední topení i na záchodě a teď přijdeš tam, ale pro nás to mělo své kouzlo 

vlastně. Prostě tam byla zima, ráno se vstalo, tak opravdu kosa, to se nedalo vydržet, ale 

babka vyvětrala, zatopila, za chvilku bylo teplo. To nesmělo vymrznout. Jakmile se tam 

nebylo 14 dní v kuse, tak to teda vymrzlo hrozně. Ale jinak jako, to už potom dlouho trvalo. 



Když už tam babka pak nebyla a jezdili jsme tam už jednou třeba za těch 14 dní, někdy 

jednou za měsíc v zimě, že jsme se nedostali, tak jako vytopit to, přijet tam v pátek 

odpoledne, tak v neděli tam bylo teprve dobře na té chalupě. Tam byla furt zima jakoby. 

Tam bylo třeba3 stupně vevnitř a než to vytopíš... Ono se zdálo, ono tam třeba už potom 

bylo aj 18 stupňů, ale pořád tam bylo zima, všechno to bylo syrový, ty zdi, všecko, že? 

J.V.: A změnilo se něco po úmrtí babky poté, co jste dál tu chalupu vlastně užívali? 

L.B.: Potom už to zdědil strejda, takže tam vlastně naši přestali jezdit a tím pádem jsme 

tam přestali jezdit i my. My jsme tam vlastně jezdili ještě opravdu, když jsme se 

s Romanem vzali,  ještě děcka byly malý, tak jsme tam jezdívali i s tím strejou, všechno to 

bylo v pohodě a pak došlo prostě k nějakým tahanicím a nedorozuměním mezi nima, které 

si oni podle mě neumí do dneška jako vyříkat. Já myslím, že problém je jenom v tom, že 

oni si to neumí prostě vyříkat, že každej má svou tvrdou palici a nechce ustoupit nebo 

prostě přiznat pravdu jeden z nich nebo oba, to je jedno. Takže jsme tam vlastně přestali 

jezdit. To je jediná změna. Přestali jsme tam jezdit úplně. Já jsem tam třeba párkrát byla, 

ale už je to cizí. Už jen, když kolem toho jezdíme, je to takové divné. Vždycky se podívám, 

vždycky si vzpomenu a říkám si, jak nám tam bylo dobře. Jak jsme museli odhazovat sníh, 

když padal ze střech. Nebo vůbec, když tam ta babka pak už nebyla, tak tím, že to je na 

kopečku, tak musíš vyházet i celou tu cestičku, aby ses tam vůbec dostal. Takže s lopatou 

jsme chodili s taškama a kydali jsme ten sníh. Ale už je to cizí, už mi to nic neříká. A už i 

mamka teď řikala, jak tam byla, jeli kolem a říkala, že to prostě už jak by to nebyl její  

rodný dům. A tam se vlastně narodila. Tím, že oni se pohádali prostě. Ale to jsou jejich ..., 

my s tím nemáme nic společného, to si oni prostě mezi sebou, ale tím pádem, že tam 

nejezdí naši, tak jsme tam potom přestali jakoby jezdit i my. 

J.V.: Takže zůstali příjemné vzpomínky? 

L.B.: Jo, jaké hezké, fakt. My i s bráchou, když se potkáme, tak vždycky brácha začne 

vzpomínat na ty kraviny a všechno. Jako fakt my jsme tam jezdili opravdu rádi celkově. 

Protože my jsme měli úplně jiný vztah k tomu. Do Hlučna jsme nikdy tak nejezdili jako tam. 

J.V.: Ty jsi vzpomněla ten vztah vlastně k babke, čím byla pro tebe takovou tou 

v uvozovkách lepší než ta hlučínská? 

L.B.: Já nevim. Asi mám víc z její povahy, asi ta otevřenost prostě. Že ona byla taková co 

na srdci, to na jazyku. Nevím, prostě i k nám se chovala tak jako přirozeně. Nevím, prostě 

když byla naštvaná, tak byla naštvaná. Babina z Hlučna nás nikdy neměla tak ráda. Ona 

k nám měla jiný vztah. Ona měla radši druhé vnoučata od tety a my jsme to jako děcka 

potom poznaly. Ona nás nikdy na ty prázdniny nechtěla, my jsme tam strašně chtěli, 

protože to bylo zas něco jiného, ale ona vždycky měla milióny výmluv, proč my tam 



nemůžeme zrovna s bráchou. Párkrát jsme tam samozřejmě byli, ale to byla výjimka. Ona 

nás nikdy ani hlídat nechtěla, protože vždycky hlídala druhé. Tak to se tak nějak samo 

vytvořilo, vlastně ten vztah takový a hlavně jsme tam byli pořád v podstatě. Byli jsme s ní 

častěji, dá se říct, že jsme s ní fakt bejvali častěji. Byla taková otevřená, prostě babka byla 

taková, že co si myslela, to řekla. Někdy to samozřejmě nebylo příjemný, ale asi tím to 

bylo. Takže jsme se o ni starali, aby tam furt nebyla sama. A dokázala být strašně 

zábavná, ona byla skvělá. 

J.V.: A jak se to projevovalo? 

L.B.: Tak ona třeba se podívala z okna a řikala: „Co ten soused? Psa přebaluje, že tak 

dlouho svítí?“ Ona měla takový suchý humor, prostě něco ji napadlo a ona to hned řekla. 

Ona vůbec neuvažovala nad těmi následky nebo něco. Nebo když psala dopis, když 

přišel, kdysi se psaly dopisy. Takže najednou přišel dopis, mamka nechápala, proč babička 

píše. No ale chtěla něco napsat, tak napsala dopis. Ale my jsme to četli asi stokrát a my 

jsme nevěděli, co chtěla pomalu napsat. Samozřejmě to oslovení a takové. No větu 

napsala, ale ty myšlenky byly rychlejší než ta ruka, takže ona byla prostě strašně rychlá, 

tak jako to psala, nedopsala větu a už začala něčím jiným a teď na přeskáčku. Prostě jak jí 

to v té hlavičce míchalo, tak ona jako chtěla psát. Ale třeba ona s pravopisem, tak sice ona 

chodila do školy, ale tak oni to tam neměli jednoduché s tou školou, tak ona říkala, že furt 

psala měkké i, tak se jí zdálo, že ho má tam moc, tak napsala sem tam tvrdé. Samozřejmě 

ho napsala úplně někde jinde, takže to potom my jsme se bavili. Ale říkám, my jsme ten 

dopis četli desetkrát, dvacetkrát, abychom vůbec ho pochopili, co chtěla jako říct. Takže 

v tom ona byla prostě skvělá. Si říkala, že napsala pět měkkých i, tak napíšu to jedno 

tvrdé. Ona možná i věděla, třeba znala to slovo, že by tam mělo být třeba zrovna měkké, 

ale když do počtu jí to chybělo, tak ho tam napsala. Prostě to byla naše babka, byla 

taková, no. 

J.V.: A vnímali jste třeba s bratrem nebo s rodiči i takovou tu časovou posloupnost 

z hlediska politického uspořádání? 

L.B.: V té době, když jsme tam jezdili? Ne. Tehdy to vlastně bylo ještě Československo, 

takže tam nebylo nic. Ale vlastně v tom 93. roce bylo osamostatnění a to už ne. To už byla 

i stará, ona už tyhle věci nějak nebrala. To už se ani neprobíralo nějak takhle. I když se 

tam politika probírala pokaždé vždycky, protože přeci jenom ta početná rodina, když se 

sešli náhodou všichni nebo něco a ještě tím, že strejda tam měl ten druhý barák, takže 

když se nás tam sešlo víc, tak to se tam probíralo, ale že by se něco ..., už  potom to 

rozdělení nebo něco, to se jí v podstatě už netýkalo. Aspoň babky, jako že bychom to s ní 

probírali. Aspoň babky ne, že bychom to s ní probírali. To si myslím, že už šlo mimo ni. 



V tom jejím věku už ji to nezajímalo víceméně. Ona měla svoje starosti už se svým 

zdravím. 

J.V.: A taková ta při těch debatách, taková ta národnostní klasika? 

L.B.: Ona bývala svým způsobem nacionalista, protože jí třeba vadilo, že taťka je Čech, že 

mamka se vdala do Čech. To tam bylo celé roky. Byly věci, které jí vadily v těhle věcech, 

ale to nemělo s osamostatněním republiky nebo něco nic společného. Prostě je pravda, že 

ona měla představu, že její Martička si vezme někoho úplně jiného a bude hlavně s ní 

bydlet celý život, protože vlastně jí tam vybudovali, hned pod chalupou je, dneska by se 

tomu dalo říct Dům služeb, to byl tehdy nebo něco podobnýho, kde bylo jakoby holičství a 

tam mamka po vyučení, protože se tady jela učit do Čech, ale pak tu zůstala, tak tam měla 

jít vlastně dělat. Jenomže tím, že zůstala tady, tak už se tam nikdy nevrátila a to jí asi 

vyčítala do konce života, jednu z věcí teda. To jí vadilo, že taťka je přeci jenom Čech a 

rozvedený, to jí taky vadilo. Byly takové věci, které nechtěla pochopit, v těch byla hodně 

zvláštní. Byla jako taková radikální. I když taťku jakoby brala, měla ho ráda, všechno, ale 

nevěřila mu. A to byl potom i ten důvod vlastně těch rozporů, které tam pak začaly vznikat. 

Že pořád, i když taťka by jí v životě neublížil a vždycky dělal to, co jak ona řekla, 

neexistovalo, aby se jí postavil. Prostě, když to řekla, tak se to muselo udělat, jak chtěla 

babka, ale vadilo jí to. Tohle byly věci, který jí vadily. 

J.V.: A vy jste to nějak konkrétně vnímali? 

L.B.: Tak ona to řekla na rovinu. Když jsme tam byli ty prázdniny, ty léta jsme tam trávili 

nebo ty večery, tak ona fůru věcí zas řekla, ona opravdu to řekla otevřeně, když už jsem 

byla já dospělá nebo větší, tak ona fůru věcí dokázala říct. To ani nemůžu říct, co. To ona 

zas jo. Ona mi chybí do dneška vlastně svým způsobem, naše babka dobrá. 

J.V.: Vnímali jste třeba i s bratrem nějak tu dobu před 90. rokem a potom, co se vlastně 

republika rozdělila, nějak tu změnu? 

L.B.: U těch lidí tam? 

J.V.: Celkově jestli jste vnímali nějak změnu? 

L.B.: Tak změna byla vidět jasně. Když se rozdělují dva státy, vznikla hranice a podobně. 

Ale jako tam byli lidé, kteří nám dávali opravdu najevo, že tam jakoby nepatříme i předtím 

v těch 80. letech, fakt tam byli takoví, byli někteří. Ale to si myslím, že jsou všude závistivci 

nebo takoví zvláštní lidé nebo nepřející lidé, nešťatní lidé podle mě to jsou. Ale po tom 

rozdělení nevím. Tam už jsme konkrétně nejezdili. A po rozdělení republiky je pravda, že 

tam ten nacionalismus mezi těmi lidmi byl ještě větší jakoby. Oni potom začali hodně dávat 

některým lidem najevo, ale já už jsem se s tím nesetkala popravdě řečeno jako takhle od 

těch lidí tam konkrétně, že by někdo dával najevo, že my jsme Čehuni a todle. Ale vím, že 



to tam fungovalo, že to tam bylo. Ale z těch lidí, se kterými my jsme se tam scházíváli, tak 

my jsme se k tomu nedostali už pak. 

J.V.: A pořád jste vlastně i po tom rozdělení republiky na tu chalupu jezdili? 

L.B.: Jezdili. My jsme tam jezdili, já nevím, do nějakého, co já vím, 95. roku, jako když 

jsme tam fakt ještě jezdili, chodili jsme tam, protože vždycky jsme byli vlakově třeba u 

Romanových rodičů, tak vždycky jsme tam vlastně zašli. Když tam byli naši, dokud byla 

babka, tak samozřejmě. Nebo i za tím strejdou jsme tam vždycky šli. A potom, jak oni se 

prostě, tak jsme tam pak přestali na tu chalupu jakoby vyloženě chodit. Ale do Makova 

jako takového jezdíme pořád. Ale chodili jsme tam. Už to nebylo asi ono. Dokud žila 

babka, tak to bylo prostě jiný. Ona to tam udržovala jakoby, ona se snažila nějak, ale zase 

pak na druhou stranu, já nevim. Říkám, to jsou potom už mezilidské vztahy, to už nemá 

s chalupařením ani s ničím takovým nic společnýho, prostě proč to tak bylo, změny. 

J.V.: A nalákala vás jako rodinu nějaká jiná aktivita nebo ta chalupa vždycky dominovala? 

L.B.: V té době? 

J.V.: Celkově jako. 

L.B.: V té době jsme fakt měli jenom chalupu v podstatě s těma našima. My jsme opravdu 

tam jezdívali a tam jsme vlastně byli pořád, opravdu ty volné víkendy a my jsme tam 

museli dojet. Já už jsem byla dospělá a rodiče mi, že tam musim, tak potom už jsem 

zjistila, že já tam přece fakt nemusim jet, ale my jsme tam fakt jezdívali, to byla priorita. To 

byla priorita číslo jedna. Jelo se prostě do Makova, protože pořád tam bylo co dělat, tak 

jsme tam jeli. Opravdu do těch mých osmnácti let jsme tam jezdili pravidelně, potom už 

jsme začali bojkovat nebo jsme tam jeli, když my jsme už chtěli třeba jako dospělí 

s bráchou nebo takhle, ale do té doby jsme fakt jezdili. To bylo hlavně, my jsme nikam, 

jako je pravda, že naši nic jiného neznali v podstatě. Naši byli zas takoví, že přes ten týden 

opravdu makali tady a potom jsme se sebrali a jeli jsme tam a tam prostě se dělalo to, co 

bylo třeba nebo se tam třeba jenom opalovalo na zahradě, což teda nebylo mockrát, že by 

se tam jako vyvalovalo nějak, ale vždycky jsme tam prostě jeli a tam se trávil ten čas. A my 

jsme samozřejmě, protože čím jsme byli starší, tak už jsme měli svoje koníčky, svoje 

zájmy tam s těma našima rovestníkama, ale naši to tam trávili pořád. To neexistovalo, aby 

někam šli. My jsme chodili fakt po těch zábavách, po tom všem. 

J.V.: A s těma rovestníkama potom jste neměli nikdy, předpokládám, potom problémy? 

L.B.: Ne. S těmi, se kterými my jsme se stýkali, tak ne. A kteří byli proti nám, tak s těmi 

jsme se nestýkali, kteří to dali najevo. Jo, byli takoví, ale tím pádem ti byli mimo nás. My 

jsme byli prostě taková parta, my jsme měli potom fakt partu děcek, se kterými jsme se 

tam scházívali a chodili jsme prostě, říkám, po těch zábavách a po těch fotbalech a 



takových těch akcí, když byla nějaká pouť nebo něco. Nebo jsme se sebrali a jeli jsme do 

Žiliny a podobně. Nebo na Bumbálku jsme jezdívali v noci, večer teda, v noci jsme pak 

chodili pěšky, tam nic nebylo. 

J.V.: Takže to bylo spojený s takovýma dramatickýma prožitkama? 

L.B.: No, to jsme chodívali, když nám ujel ten poslední autobus, kterej byl vlastně ten 

Ostravák, kterým se jezdilo před půlnocí na Bumbálce, když jsme ho nestihli, tak jsme 

šlapali těch 7 km pěsky. Po cestě to šlo. Horší to bylo, když jsme šli lesem, kde  nebylo na 

krok vidět. Potom bylo, ty drškopády tam, to bylo zajímavý, když jsem přišla domů dobitá 

třeba. Ale jo, říkám, to jsme trávili takhle. Ale fakt je, že naši tam jezdili, oni neznali vlastně 

nic jinýho. Práci a Makov jako, když to tak vezmu. 

J.V.: Takže to byla taková dominantní náplň toho volnýho času? 

L.B.: Našich určitě stoprocentně. Občas se jelo do Hlučína, ale to už byly v podstatě 

prostě jenom takové ty návštěvy spojené s narozeninama a s nějakým úmrtím, že se šlo 

na hrob nebo něco nebo dušičky prostě, ale jinak tam naši ten čas trávili pořád. A trávili by 

ho do dneška, to vim, kdyby to zůstalo tak, jak to mělo být. Bylo to tak, jaká byla původní 

dohoda, domluva. 

J.V.: A tak když by se dalo vlastně takhle trošku zrekapitulovat ten přínos té chalupy 

z tvého pohledu pro tebe třeba samotnou? 

L.B.: Hezké dětství asi. Jako svým způsobem hezké dětství, protože nám tam bylo dobře 

vlastně nakonec. I po těch počátečních, když si vezmu ze začátku, jak jsme tam fakt 

nechtěli chodit nebo nechtěli, my jsme se tam necítili. Je pravda, když jsme byli menší, tak 

fakt ti kamarádi nám to dávali najevo, že jsme cizáci jakoby. Ale tím, že jsme se potom 

skamarádili, našli jsme k sobě nějakou cestu, měli jsme nějaké společné zájmy, tak pak 

jsme se vlastně dali dohromady a pak jsme tam jezdili vlastně rádi. My jsme tam vlastně 

vyloženě jezdili za bandou kamarádů a to, co jsme tam museli udělat, to jsme udělali, ale 

pak jsme mělite volný čas pro sebe. Silvestry a všechno, které jsme tam trávívali třeba. 

J.V.: Takže jste tam bývali i přes svátky? 

L.B.: Hm, na Silvestra o půlnoci jsme museli být na přípitek doma a pak jsme se zase 

rychle vrátili někde na zábavu nebo někde, kde jsme zrovna trávili ten čas. Takže jsme tam 

trávili takhle, jako i ty svátky, jako různě, jo. Protože nás to bavilo, my jsme tam fakt jako 

byli rádi. Já si myslím, že i brácha. A to, že jsme si tam našli jakoby vlastně partnery, tak to 

už bylo později. 

J.V.: Tak to byl bonus. 

L.B.: To byla spíš náhoda, jestli to byl bonus, nevím, jestli výhra, to už vůbec ne. 

J.V.: A přemýšlela jsi někdy nad rozdílem chaty nebo chalupy? 



L.B.: Ne, pro mě je to furt stejné. Já sice vím, že třeba chata je obyvatelná jenom část roku 

nebo jak se to bere, chalupa je celoroční, ale nikdy mně to, jako prostě pro nás to byla 

chata, chalupa. Jak jsme řekli, tak to bylo prostě. Jestli jsme chtěli mluvit dýl nebo chata, 

chalupa, to máš jedno. Ne, mně to nepřijde, my jsme to brali, prostě jsme tam jezdili. My 

jsme jezdívali na chalupu. Je pravda, že jsme říkali, že jsme jezdili na chalupu nebo jsme 

jezdívali k babce. Ale nějaký rozdíl v tom, vím, jaký je, ale ... 

J.V.: A nevyčleňovala vás tady tato záliba z takových těch klasických v tehdejší době 

poplatných jakoby kroužků, jiskřiček, pionýru, svazu mládeže a něčeho? 

L.B.: Ne, někdy to bylo dobré. Nemuseli jsme do průvodu aspoň, protože jsme se 

vymluvili, že jsme pryč. Ale ne, protože to jsme stíhali mezi tím. Jako zas to nemělo asi 

s tím nic společného. A navíc jsme tam fakt jezdili co 14 dní, když mamka vlastně dělala 

každou druhou sobotu, takže my jsme vlastně co druhou sobotu jezdívali, takže brácha u 

toho normálně sportoval, všechno. Nemyslím si, že by nás to jako ... A navíc kamarády, 

které jsme měli tady, tak jsme je kolikrát dotáhli s sebou tam. 

J.V.: A tak kolik se vás obyčejně v té chalupě sešlo, když to byla takto dispozičně 

uspořádaná chalupa? 

L.B.: Když bylo dobře a byla nějaká dobrá konstalace, prostě jsme se sešli, tak nás tam 

mohlo být tak dvacet, třicet. 

J.V.: A všichni jste si tam našli svoje místečko? 

L.B.: Ne, tak třeba nespali tam všichni, protože tam ještě měl strejda ten druhý barák už 

vlastně postavený, takže tam se to už potom jako rozdělilo. A  někteří třeba, další strejda 

měl dole na druhém konci postavený barák, takže to se potom rozmělnilo. Ale jako běžně 

nás tam kolem těch deseti, dvanácti lidí bývalo v té chalupě. Strejda, dukud stavěl, tak 

vlastně jsme tam opravdu bývali. Takže on měl dvě malé děti nebo tři vlastně, my jsme byli 

čtyři, jich bylo pět, šest, deset, dvanáct lidí, když přijelo, ještě další maminčini sourozenci, 

kteří ještě byli třeba tehdy svobodni, tak těch dvanáct lidí úplně v klidu. Ale je fakt, že už 

tam byl i ten pokoj udělanej nahoře. My jsme měli vlastně ten pokoj pro čtyři lidi bez 

problémů. Se spalo po zemi. 

J.V.: Ten vznikl až v průběhu času při té průběžné rekonstrukci? 

L.B.: Hned zkraje v podstatě. To bylo hned ze začátku. Taťka to co nejdřív vlastně zateplil 

ten vrch, ty stropy všechno, abychom tam vlastně mohli bydlet, abychom tam mohli 

přespávat. Tam to bylo sice ze začátku myšleno jenom na léto, ale spávali jsme tam, když 

bylo třeba, tak i v zimě se tam jako. Dal se tam přímotop, kterým se tam zatopilo, protože 

tam se  nedalo jinak topit a vlastně když byla opravdu nějaká akce nebo se nás tam prostě 

sešlo víc, tak se tam spalo i v zimě. Ale jinak to bylo v podstatě jenom na léto. Protože tam 



přece jenom se nedalo topit. Tam to nebylo uzpůsobený na to topení v té půdě. 

J.V.: A obohatilo tě to něčím jiným nebo výjimečným oproti tomu, když bys byla jenom v té 

lokalitě toho vašeho domova, té Poruby? 

L.B.: Obohatilo, nevím. Já si myslim, že to byla samozřejmost, tak možná jo, že jsme 

pořád prostě netrčeli v té Porubě nebo něco, ale zas na druhou stranu, tak je fakt, že 

nebylo takové vyžití, které je dneska, to se nedá srovnávat, že kdysi nebylo tolik prostě 

možností jako dneska. My jsme se chodili bavit tam vlastně. 

J.V.: Byl to ten pocit změny? 

L.B.: Byla to pro nás změna. My jsme tam byli svým způsobem vlastně jeden čas potom 

braný jako zajímavý, protože jsme tam jezdili a najednou jsme se tam snimi kamarádili a 

všechno. Tak jsme tam jezdili rádi, celkově, si myslím, že to bylo, ale jako obohatilo, 

nevím. To byla samozřejmost, prostě tak to bylo a jinak to nešlo vlastně. 

J.V.: Dobře. Já samozřejmě poděkuju za zajímavé povídání. To bylo vyprávění o chalupě 

v Makově očima a pohledem Lenky Bencalíkové. Rozhovor zaznamenal Jaroslav Vašut 

dne 29. 11. 2009 v Příboře. Ještě jednou děkuju moc. 

L.B.: Taky děkuju. 
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P.CH.: Dobrý den, mohli bychom si popovídat o tom, jak jste se dostal k chalupaření, jak 

jste si koupili chalupu a kdybyste možná mohl na začátku říct něco o sobě, kdy jste se 

narodil, kde pracujete, čemu se věnujete, případně nějaké vaše koníčky, jestli to je 

chalupa a ještě něco jiného? 

J.B.: Narodil jsem se v roce 1947, vyrostl jsem tam, kde mám i chalupu, v Kovárově, v tom 

okolí, to je myslím dost vážné na to, aby se daly identifikovat důvody nebo některé z těch 

důvodů. Zaměstnáním nebo teda vzděláním jsem stavební inženýr, vodohospodář, 

spoustu let, nevím, přes 20 let jsem pracoval jako projektant různých vodohospodářských 

staveb. A v 89. roce jsem se naštval a opustil jsem stavebnictví a šel jsem do strojírenství 

a od tehdy jsem strojař a pracoval jsem v různých funkcích od ředitele firmy až, já nevím, 

přes různé pozice v dozorčích radách, představenstvu a podobně. Teď jsem jako 

živnostník, takže žiju na vlastní účet, ale jsem samozřejmě i členem dozorčí rady jedné 

velké firmy, mimo to i aktivně působím v zaměstnavatelských svazech, kde zastupuji 

zaměstnavatele při vyjednávání s odbory už asi 15 nebo 17 let. A v podstatě to, co dnes 

dělám, se dá shrnout pod slovo poradce, ale není to tak jednoduché. Takže asi tak k tomu. 

P.CH.: A teď kdybychom se mohli dostat k těm koníčkům? 

J.B.: V podstatě s koníčky je to tak, že mám v zásadě dva koníčky, jestli se to dá takhle 

nazvat. Pochopitelně nejdřív chalupa, já jsem si to udělal jako takovou součást života, 

která není čistě koníček, ale má to dneska už i ekonomický význam samozřejmě a potom 

druhý koníček, já jsem fanatický čtenář. Prostě čtu kvanta knih. A dost jako ne, že střílím, 

ale řekl bych, že sem tam člověk při tomto neklidném životě, po pokřikování s odboráři 

potřebuje jiné vzrušení, tak čtu takové všelijaké ty už moderní nebo modernější, bych řekl, 

romány a velmi mě zajímá historie a populární věda, takové věci. Takže jako i v tašce bych 

teď našel něco takového. Takže toto jsou jako v zásadě mé koníčky. Jiné koníčky toho 

typu, jako jsou sport a podobně, ne, to mě nikdy nebavilo. Sport považuji za mrhání času a 

energií. Mimochodem proto jsem začal i chalupařit, protože člověk ten pohyb potřebuje a 

při tom mém zaměstnání jako jednoduše jste pět dní v kole a maximální pohyb je zvednout 

šálek kávy. Takže jsem si řekl, tak snad i tohle by k tomu jako mohlo přispět. Takže 

v podstatě dnes, ale to už jsou roky, nevím, od 81. roku to mám tak zařízené, že přes 

týden je prostě tahle práce, která má teda košili a víkendy je chalupa, kde to spojené 

s množstvím fyzické námahy. Takže chalupu já beru jako tělocvik. 

P.CH.: A kdy jste se rozhodl si koupit chalupu? 



J.B.: To už je dávno, někdy asi koncem 70. let, ale v podstatě byly nějaké pokusy a tak asi 

dva, tři roky předtím v roce 1978 a 1979, kdy jsem si říkal: „A od teď půjdu na to.“ A v 81. 

roce jsem koupil tu chalupu, kterou mám dodnes. Takže 80., 81. rok se dá považovat za 

toto období, kdy jsem se rozhodl. 

P.CH.: A vybíral jste si to okolí, tu oblast, ze které pocházíte? 

J.B.: Ano, protože to člověk pozná. A potom to, co jsem už říkal o sportu. Že já prostě sport 

nepovažuji za rozumné trávení času, mně se vždy zdála být rozumnější zahrada a prostě 

takové věci. Tak jako samozřejmě, když chcete chalupu a zahradu, tak nepůjdete do Tater, 

že? Tak asi takový důvod. A navíc to okolí jsem znal, mé rodině se to ne vždy líbilo, ale 

dneska si myslím, že nejsou jako námitky, co se z toho vyvinulo po těch letech. 

P.CH.: A když jste si kupoval tu chalupu, byla prázdná? 

J.B.: Ona byla opuštěná, protože v těch končinách byla v 65. roce povodeň a ti původní 

majitelé dostali nový pozemek a v podstatě jim v té době postavili hrubou stavbu zadarmo, 

tak se odstěhovali jako do Kolárova, protože toto je samota 5 km od nejbližšího osídlení. 

Takže bylo to prázdné. Majitelé byli starší lidé, takže jsme se jako dost rychle dohodli. Až 

na to, že v té době pochopitelně vládly takové všelijaké teze, nakonec proto se ti původní 

majitelé dostali do vesnice, že vlastně i stát si dal záležet na tom, aby vytvářel ty, nevím, 

jak se tomu dřív říkalo, prostě ty vesnice jako centra, takové něco. Nějaké centrální obce 

nebo něco takového. Prostě rozvíjela se tato sídla a ta menší sídla, prostě to nechávali 

jako dožít. A tyhle samoty, to byl typický příklad toho, jak se jednoduše, dostali ti obyvatelé 

výhodnější podmínky, což nebylo nijaké umění, protože na těch samotách byl odjakživa i 

dodnes je tam těžký život, takže když lidé dostali lepší podmínky, tak to nechali tak a já 

nevím, po 15ti, 20ti letech, když to nebyli nějací fanatičtí chalupáři, tak se toho vzdali a 

jednoduše se to zbouralo a zařadilo se to zemědělské půdy. Takto tam byly v okolí 

zlikvidovány stovky takových usedlostí. Tato se zachovala, protože ten původní majitel byl 

také dost tvrdohlavý, takže asi tak. Ale bylo to v takovém jako dost špatném stavu. 

Protože, jak jsem říkal, po povodních to v podstatě nikdo neopravoval, až na to, že nějaké 

zdi opravili a podobně, ale bylo to jako prostě v takovém stavu. Tam byla voda asi do 

poloviny oken, tak si to dovedete asi představit. A bylo to spoustu let neobydlené, takže to 

bylo jako v dost špatném stavu. 

P.CH.: A začal jste to sám rekonstruovat? 

J.B.: Já jsem to rekonstruoval v podstatě sám a před asi dvěmo nebo třemi lety nějakou 

kotelnu na ústřední topení, to už jako bych nezvládal, technicky určitě ano, ale časově ne, 

takže to jsem si nechal jako postavit. I teď budu dělat nějakou rekonstrukci střechy, což 

není ani práce, kterou nezvládnete intelektuálně, ale nechat měsíc odkrytou střechu, to se 



nevyplácí, to všechno musí být za pár dní hotové. Ale většinu oprav jsem se dělal dřív i teď 

sám. To je, řekněme, součást toho sportu. Nechodím běhat kolem domu, ale kopu výkop 

pro vodovodní potrubí. 

P.CH.: Kdo ještě na té chalupě tráví čas kromě vás? 

J.B.: Teď je tam se mnou samozřejmě manželka, děti jezdí už jenom na návštěvu. Někdy 

jsme tam samozřejmě trávili všechny víkendy, každý víkend. I dnes já prostě každý víkend 

dávám přednost té chalupě před jakýmikoliv jinými lákadly.  

P.CH.: V zimě i v létě? 

J.B.: V zimě i v létě. Nejenom to. Já jsem dokonce i několikrát vyvedl takovou věc, že 

jsem, řekněme, z Dillí jel rovnou na chalupu. Prostě jsem se doma ani nezastavil. I teď se 

snažím občas, hlavně v létě je to tak, že i přes týden některé dny, když je tam nějaká 

práce nebo tak. Ale to hlavně tehdy, když je to spojené s něčím, že třeba cestuji někam, 

třeba do Detvy a to je na půli cesty. 

P.CH.: Jak je to vlastně daleko od vašeho domova? 

J.B.: 101 km od domova, záleží na tom, odkud jedu, ale asi 100 km. Takže asi 1,5 hodiny 

autem. 

P.CH.: Jezdila vaše rodina nadšeně na tu chalupu? 

J.B.: Tak děti jako mají jiné záliby, manželka, myslím, že ano. Spíš to brala zpočátku tak, 

že asi moc neměla radost, ale dneska si myslím, že je to vcelku vítaná změna oproti 

Bratislavě. Protože Bratislava a tyhle města, to je fajn, ale jednoduše, když projedete 

všechny města, tak už tak sem tam nějaké to divadlo, ale v době internetu, televize a aut 

si nemyslím, že je to až takový jako … Samozřejmě, že bydlení v bytě je pohodlné, že se 

člověk v uvozovkách nemusí o nic starat, ale na chalupě máte všechno. Hlavně v těchto 

podmínkách. Když se něco rozbije, tak je to prostě na vás. Ani souseda nemám, teda 

vlastně mám jednoho vzdáleného asi 200 – 300 m, ale jinak asi v okolí 5 km tam není 

nikdo. Takže když potřebuju nějaký zvláštní šroub, tak je to prostě cestování. Mně tato 

část jako baví, protože já neumím trávit čas prostě takovým stylem, že si sednu a čumím 

na vrabce nebo něco podobného, to není můj styl. 

P.CH.: A jak tam trávíte ten volný čas? 

J.B.: Je tam veliká zahrada, to je právě ta ekonomika, o které jsem říkal. Je tam zahrada 

veliká 1 ha, takže je tam 300 – 400 ovocných stromů, takže s tím je spousta práce a teď 

rozšiřuji tento sad na dalších, já nevím, asi 6 ha. Takže to už potom nebude chalupa, ale to 

už bude něco jiného, ale něco takového by to mělo být, protože prostě je zájem o ovoce 

jako švestky, hrušky a tak dále. Takže takhle jsme se rozhodli jako v rámci rodiny, že tohle 

by mohlo být jako vítané. Je to samota, je tam spousta těch pozemků, které jsou na 



prodej, takže jsme koupili teď nějakých 6,5 ha a teď se z toho dělá ovocný sad. Takže to je 

další zábava. Občas jako se mi to zdá být i moc, ale to už sám nezvládám samozřejmě, 

takže na to mám jako lidi, kteří mi chodí pomáhat. Ale většinou jako mládež ze širokého 

okolí těch 3 – 5 km se tam najde, takže přes víkendy zase většinou, protože já přes týden 

tomu ani nechci věnovat čas, protože se mi to zdá zatím jako neadekvátní. 

P.CH.: Udržujete tam nějaké kontakty s jinými chalupáři? 

J.B.: Teď, což je zajímavé, začínají přibývat, jsou tam dva asi kilometr daleko, ale 

nestýkáme se nijak. 

P.CH.: A to jsou taky starousedlosti? 

J.B.: Ano, to jsou všechno taky staré domy, které si ti lidé jako rekonstruují. V podstatě 

jsme tam jen dva, co jsme tam takhle dost dávno. Je to jeden podnikatel z Kovárova, který 

tam má chalupu a teď vidím, že prostě najednou se tam víc objevují další lidé. Lidé 

začínají mít peníze, takže je věnují na takovéto věci. A ta část, o které mluvím, že jsou tam 

jako další, to je vedle Malého Dunaje. Takže já jsem trošku jako dále, já jsem úplně v poli. 

P.CH.: A s těmi místními se nějak stýkáte? 

J.B.: Tak se stýkáme jako normálně. Ty samoty mají takový svůj jiný život, než prostě 

ve městě. Tam mimo jiné například taková evidence pohybu oproti městu je úplně úžasná. 

Tam se jako neobjeví nikdo, o kom by nevěděli, že to je to auto. Když se tam prostě objeví 

něco jiného, tak tam o tom ti lidé ještě měsíc spekulují, že kdo to asi mohl být. A když se 

tam objeví, nedej Bože, policista, což se stane tak jednou za tři roky, tak si další dva roky o 

tom vypráví, že tam byla policie. 

P.CH.: Je to pro ně velká událost? 

J.B.: Je to událost, ano. Ale tak těch původních obyvatel je tam už velmi málo. To neumím 

ani odhadnout. Tam možná bylo v tom okolí, řekněme, 2 – 3 km asi sto domů a dneska je 

to, já nevím, asi pět. To se všechno do slova a do písmene zlikvidovalo v 70. letech, 

protože to byla taková akce, které se říkalo socializace po 68., 70. roce, kde vlastně i těm 

rolníkům, kteří měli víc jak půl hektaru, vzali pozemky a tím pádem ti lidé ztratili jako důvod 

pro existenci, zároveň se jim velmi zajímavě nabízely pozemky hlavně po povodni v 65. 

roce. Doslova to bylo tak, že tehdy obec, já nevím, vyměřila a bez odhadu jim dala 

pozemky a nejen to, tam byla spousta podniků a armáda, kteří jim chodili jako pomáhat, 

takže oni vám, řekněme, hrubou stavbu postavili za nějakých pár dní jen za nějaké to pivo. 

Takže toto všechno jako ty lidi stáhlo z těch samot. Jestli to bylo dobře nebo ne, těžko říct, 

protože faktem je, že ten chotár zpustl. Je to velmi rozlehlé území. To prostě není takové 

území, které vidíte, řekněme, na Pohroní nebo podobně, že vesnice za vesnicí 3 km a 

hory a podobně. Tady jsou obrovské rozlohy polí, kde se muselo docházet na nějaké 



půlhektarové políčko 5 km. Takže to všechno pustne tak, že to obdělávání je takové, že to 

odfláknou, neseje se a prostě takové všelijaké věci. Je to podle mě velká škoda, protože 

zase to zemědělství je pro určitou kategorii lidí způsob hledání si obživy. Takže my to 

nahradíme tím, že někdo dostává sociální dávky, aby si snáze mohl koupit potraviny 

v Tescu, tak to možná vypadá sociálně, ale je to pro lidi katastrofa. Protože vlastně uděláte 

z jedné skupiny lidí, a to si nepomůžete, protože ta skupina lidí existuje, kteří jako nemají 

ani ambice ani schopnosti na cosi a když je dostanete, řekněme, do pozice, že velmi lehce 

se dostanou k příjmu, nemusí se o sebe starat, takže vyrábíte z toho sociální marast a 

bohužel tohle jsme převzali s úplným nadšením od Evropské unie jako jeden hloupý 

zlozvyk a dneska máme, já nevím, oficiálně 200 000 lidí, kteří jsou takzvaně 

nezaměstnatelní, ale máte stovky hektarů půdy, která se neobdělává, protože tam se ty 

úžasné kombajny za 10 mil. korun prostě nedostanou. A já nevím, takové věci, že jogurt 

dovážíme z Holandska. Tak fajn, takže si myslím, že to je škoda. Je to svým způsobem 

škoda, že se nepodporuje u lidí to, aby se sám staral o sebe, aby se staral sám o svoji 

obživu. My mu prostě budeme ze sociálního pojištění každý měsíc posílat, já nevím, 5 000 

korun, to je katastrofa. A na těch samotách je to tuplem katastrofa, protože tam skutečně 

pokud ta infrastruktura tomu není nastavená, jako třeba vidíte ve Švýcarsku, že Jeepem 

za 2 mil. korun někdo doveze 25 l konev mléka, prostě ekonomicky vzato je to šílenství. 

Ale ten, co tu 25l nerezovou konev, žádnou hliníkovou, že jednoduše to mléko si na sebe 

nevydělá a bylo by zřejmě levnější ho dovážet do toho Švýcarska z Austrálie lodí, letadlem 

nebo já nevím, čím. Ale fakt je ten, že nemají tolik darebáků a nemají tolik 

nezaměstnaných a tak dále. Prostě ten stát si zvážil, že je pro mě moudřejší ty lidi s tím 

nízkým IQ udržet takto v chodu než jim dávat peníze, čehož výsledkem bude to, že 

začnou vykrádat ty mé banky. A toto se bohužel u nás děje. Jenže jako místo toho, 

abychom ty lidi donutili, aby se starali o sebe, my jim řekneme: „Tak jsi chudák, nemáš 

peníze, tak tady máš. Vyplň nějaké debilní prohlášení, že jsi sociální případ a prosím.“ 

Takže já si myslím, že to je škoda, že neexistuje tento pohled na lidi, na jejich schopnost 

uživit se a podobně a že se vlastně nahrazuje pro politiky velmi jednoduchým řešením, že: 

„Vždyť my vám dáme ze sociálního pojištění.“ 

P.CH.: A myslíte si například, že chalupaření by bylo jedno z řešení? 

J.B.: Určitě to je jedno z řešení, protože už každý, když se věnuje té chalupě, tak se prostě 

obyčejně věnuje i zkulturnění krajiny ve svém okolí, to je jako jeden z těch dopadů. Další 

věc je, že ty peníze z toho města se dostanou k té chalupě, myslím ekonomicky vzato, že 

potřebujete posekat trávu nebo pomoci s ledačíms a podobně. Prostě ta obživa se 

dostane jakoby blíže k těm lidem a ty chalupy jsou určitě takový jeden druh cesty. 



P.CH.: A když jste sem přišel v těch 80. letech, jak jste říkal, že když se objeví někdo cizí, 

lidé na to nějak reagují, všichni si o tom povídají, byli lidé nějak překvapení nebo byly 

nějaké negativní reakce, že jste si koupil tu chalupu? 

J.B.: Nemyslím si, že se někdo nad tím takto…, spíš pozitivní, protože jsem měl tehdy 

staré sousedy, oni už umřeli, tak oni jako byli celkem rádi, že tam konečně je někdo, u 

koho je třeba možné se dovolat pomoci a to se stává, že je občas nějaký úraz. Mně se 

nestal naštěstí žádný úraz, ale už jsem sousedy jako zachraňoval. Nemluvě o tom, že 

takové věci jako telefon, tam je nejbližší telefon opravdu 5 km, teda bývala jako pevná 

linka, tam jednoduše není nic. Dokonce i cesta se tam postavila, mimochodem to byl jeden 

z důvodů, že jsem věděl, že v rámci Gabčíkovo- Nagymaros, kde jsem se také účastnil na 

projektování, že se tam zpevní cesta, po které se vozil materiál a pro ty nákladní 

automobily se udělala štěrková cesta, protože předtím tam nebyla ani cesta. Nevím, jestli 

jste někdy byla v těchto končinách, ale prostě od října do května žádné auto. Ale teď se 

dá, nakonec je tam i hráz, takže já jsem nikdy neměl problém se tam jako dostat, ale tou 

cestou se dá. I když je to pracné ji udržovat. Já to sice sám nedělám, ale zjišťuji, že ta 

starostlivost lidí a tak, to je na další téma. Že vám tam třeba pošlou někoho, kdo evidentně 

nemá ponětí, jak se udržuje štěrková cesta a přijede s nějakým velikým strojem a udělá 

spíš škodu než užitek, tak mu pak vynadáte a tak, prostě toto je ta moje starostlivost o 

údržbu cesty. Je tam asi takový 800m úsek, kde končí vlastně taková zpevněná cesta, 

kdysi před 30ti lety to byla asfaltka, dnes tam jsou jen takové zbytky. A odtud dál, pokud by 

se to neudržovalo, tak je to tam jako dost velký problém. Už se mně podařilo přemluvit i 

pár lidí, že jsme postavili nějaké propustě a tam se shromažďovala voda a tak. Nakonec ti 

lidé jsou ochotní, ono není problém to udělat, spíš je problém, aby se s odpuštěním našel 

ten idiot, který řekne: „Přijď v neděli a spravíme to.“ Tam si jinak nepomůžete. Ale říkám, 

že co je nejhorší za těch posledních, já nevím, kolik to je roků, od toho 90. roku dodnes, že 

ten kraj prostě pustne. Ona to vlastně byla do takového roku 1870, 1880 neobyvatelná 

oblast, protože to bylo samý močál. A až po tom roce 1890 se tam začaly stavět 

odvodňovací kanály, ohrazoval se Dunaj a Váh, aby se to nerozlévalo, a toto dnes 

v podstatě nikdo neudržuje. Za těch posledních 20 let to nikdo neudržuje. Když to půjde 

takto, tak to za pár let bude močál. Ono, řekněme zemědělsky, nevím, tak každý říká, že 

dovézt jogurt z Holandska je levnější, než ho vyrábět u nás, o tom bych se hádal, ale čert 

to vem. Takže vozíme jogurt z Holandska a tím pádem se mně zdá, že ten zájem o tu 

zemědělskou půdu klesá. To tam jsou takoví všelijací zemědělští podnikatelé, kteří 

devastují tu půdu takovým tempem, že se nestačíte divit. 

P.CH.: Tam ve vašem okolí? 



J.B.: V tom okolí, ano. Prostě to je těžká mechanizace, jejichž výsledkem je doslova 

udupaná půda, kterou prostě znova zořou, napustí chemikáliemi a je další úroda. A pokud 

ta zem už jako nerodí, tak se tam přidají chemikálie, ochrana proti tomu, nevím, já jsem 

asi staromódní. Prostě myslím si, že těch chemikálií je dost ve Slovnaftu a pokud někdo 

má chuť se jako dopovat chemikáliemi, tak ať se napije nafty na benzínce, ale nemusím ji 

zrovna jíst v mrkvi, takže takové to je. Já si třeba z mládí pamatuji, že okopanina je 

okopanina, protože se okopává. Dneska je okopanina proto, že na ni je jiná chemie než na 

obilninu. Nevím, možná je to taková nostalgie, takže já například toto na své chalupě 

nedělám. Používám chemikálie jen minimálně, minimálně hnojím kompost a tak dále. 

Prostě to jsou věci, které … I v tom ovocném sadu se to snažím dělat tak, aby to takhle 

fungovalo. Je to složité, ale tak jako to jsou věci, s kterými si nepomůžete, jako houbovité 

nemoci a podobně, ale nesnažím se, já nevím, dávat hnojiva například v podobě 

průmyslových hnojiv. A takové jako, že sad se neoře, ale je tam tráva, kterou je otrava ji 

sekat, ale tak je tam tráva. 

P.CH.: Máte velkou úrodu? 

J.B.: No tak mám, už je toho moc. Takže když je ale do pálenky, to je dobře, že je úroda. 

P.CH.: A když se vrátíme k těm 80. letům, vnímal jste chalupu jako únik před tím městským 

životem? 

J.B.: To je doteď tak. Já si myslím, že ten režim na tom nezměnil vůbec nic. Protože ta 

koncentrace lidí přináší s sebou určité věci a tam je to samota a já jsem odjakživa toužil po 

nějaké samotě, kde nerušíte sousedy. Takže vyměnit sousedy v paneláku se sousedy 

v řadové výstavbě, to je nesmysl. Pro mě je tohle jako jeden z nejlepších způsobů relaxu. 

Když jsem měl doteď, je 11 hod, 20 telefonátů, tak na chalupě je nechci mít. 

P.CH.: Takže tam vypínáte telefon? 

J.B.: Nevypínám, samozřejmě, že nevypínám, ale většina mých známých ví, že prostě 

nanejvýš mně pošlou SMS: „Zavolej v pondělí“ nebo něco podobného. Nebo teda, pokud 

je to něco důležitého, tak zavolá. Ale řekněme víc než, řekněme, ty 3 – 4 telefonáty za 

víkend nemívám. Ale přes týden to je někdy 12 hod a mám stý telefonát nebo pět návštěv 

nebo prostě podobné věci. Práce, kterou dělám, je taková. Takže není to tam takový 

odpočinek, že si tam sednu pod hrušku, ale vezmu si montérky a jdu něco dělat, prostě asi 

takové relaxování. Podle mě to je způsob, který mně osobně, a myslím si, že by to 

pomohlo i mnohým lidem, jak dávat energii na překonávání těch ptákovin v práci, protože 

skutečně já si opravdu neumím představit jako svůj způsob odpočinku, že budu chodit 

bruslit na hráz nebo nějakou jinou směšnou činnost. To je podle mě mrhání energií. Člověk 

není vnitřně postaven na to, abych jsem se celý život bavil chozením do kina. To je prostě 



podle mého názoru příznak vysloveně nízkého IQ. Normální člověk takhle nemůže strávit 

svůj život, že budu chodit do Tesca, do kina a abych si vybil ještě tu energii, tak ještě 

chodím bruslit. A teď jak čím víc potřebuji vydělat, abych si mohl v tom Tescu kupovat co 

nejdražší věci a potom když se s prominutím dobře nažeru, tak co nejdražší brusle, abych 

… To je směšné. 

P.CH.: Takže raději jedete takhle na chalupu? 

J.B.: Určitě. Já třeba rád plavu a podobně, ale že bych žil kvůli tomu, že plavu, ne, to teda 

ne. Beru to tak jako ucelený pohled na život, ta intelektuální práce potřebuje, abyste 

jakoby i trošku méně intelektuálně třeba pobíhával s tím kolečkem, je to tak. 5 : 2 se mně 

zdá přijatelné, asi tak. 

P.CH.: Až jednou půjdete do důchodu, plánujete, že se tam přestěhujete nebo že tam 

budete trávit více času? 

J.B.: Jednak jako nemíním jít do takového důchodu, že najednou nebudu nic dělat. 

V takovém důchodu už bych mohl být, to v žádném případě. Takže já chci jako pokračovat 

dále, na co budu stačit. Tato práce, kterou dělám, si vyžaduje velmi jako aktivních kontaktů 

v tom průmyslu, což asi už jako nepůjde, ale mnohé věci se dají dělat i tak, takže 

rozhodně jako míním v tom zůstat, dokud to půjde. Nakonec když si vezmete, řekněme, 

členství v dozorčí radě, to obyčejně obnáší to, že si vyberete nějakou část v té firmě a 

staráte se o to, ale ani to nemusíte. Záleží na tom jakýmsi vztahu s majiteli, kteří vás volí 

nebo nevolí do té dozorčí rady. Takže takové věci ano, ale tipuji, že ano, že bych tam byl a 

že by to bylo spíš kolem toho sadu. Protože když si to vezmete, to je dohromady 7,5 ha 

sadu, to je malý podnik. To už není jen tak, že jednou za týden přijedete a uvidíte, že vám 

housenky něco sežraly nebo tak, takže to nestačí. Takže asi takovým způsobem. Ale 

důchod v tom smyslu, že od zítřka nedělám, ne. V žádném případě. To, co dělám, mě 

baví, takže co? Ale i ta chalupa mě baví, takže jednoduše víc přesunu na ty práce, ale jak 

říkám, i dnes je to tak, že vysadit hektarový sad je neskutečná práce na dva měsíce. Ta 

chalupa je dneska celá tak vybavená, že se tam dá žít jako bez problémů a rozhodně jako 

daleko levněji než v Bratislavě. Nepotřebuji výtah, neštve mě, že nejde elektrika, neštve 

mě, že nejde plyn nebo nejedou tramvaje. 

P.CH.: Nechcete ještě něco říct na závěr? 

J.B.: Ještě snad asi k tomu, že ty rozdíly mezi teď a tím obdobím před tím, to období před 

tím, já jsem tu chalupu de facto koupil načerno, to se tehdy jako nedalo prodávat a toto 

nové období po tom 89. roce mně přineslo, že se mně to podařilo zlegalizovat. Takže 

člověk má jistotu, ale nějak mě to jako ani předtím extra netrápilo a co se týče těch, 

dneska je daleko více možností, abyste i na té chalupě mohli pracovat efektivněji. Tehdy 



přece jenom jako dostat traktor, to nešlo. Tak teď mám traktor svůj, koupil jsem nějaký 

starý, takže ano, v tomhle je to hodně pozitivnější, protože toto období uznává, že člověk 

se může prostě starat i sám o sebe a nemusím vysvětlovat, jestli naftu do traktoru jsem 

koupil nebo ukradl. V minulosti to bylo jasné, když máte traktor, tak kradete naftu. Takže 

tyto věci odpadly a je to velká úleva. To je určitě velká úleva, ale v tom slova smyslu, jestli 

mě někdo bránil nebo nebránil, rozhodně zhoršila se bezpečnost, dvakrát mě vykradli. 

Dokonce jednou mě vykradl ten, kterému jsem pomohl. Protože se mu rozbil kdesi 

kombajn a já jsem mu posháněl nějaké zlomené věci a on viděl, co mám v dílně a odměnil 

se mně tím, že za rok mě vykradl. Naštěstí ho policie našla druhý den, takže to nebyla 

nijaká škoda. Až na to, že půl roku policii trvalo, než mi vrátila ty věci. Protože oni je museli 

ofotit a já nevím, co všechno. Takže to se tam prostě stát za toho socialismu nemohlo. 

Tam dokonce, to ještě nebylo v této chalupě, ale předtím jsem měl pronajatou, se stala 

taková věc, že někde utekl nějaký vězeň a z Mírova se dostal až na Slovensko a chytili ho 

na druhé straně Malého Dunaje v jedné chalupě právě tihle lidé, kteří viděli cizího člověka, 

který tam nemá co dělat. A klidně přejel přes velká města, přes vesnice, pes si ho nevšiml 

a tam si ho všimli. Takže takhle ta bezpečnost fungovala. Dneska je to slabší. V noci 

někdo přijde, začne střílet po hrázi, pytláci tam chodí, dokonce i policajti si tam chodí 

zastřílet, takže tohle se mně nelíbí. Takže snažím se mít větší kladivo. Takže v tom vidím 

ten rozdíl, že celkově šla ta bezpečnost dolů, vůbec ta starostlivost o ty společné 

záležitosti, to je katastrofa. Tam takové věci, jako odvodňovací kanály, které byly na to 

postavené, aby odvedly během povodní vodu, tak ty jsou dneska zarostlé takovými 

stromy, což se mně taky hodí, protože potřebuje dřevo do kamen, ale víte, jak. Člověk si i 

to své okolí takto snaží udržet, i teď mám jako dohodu s majiteli těch kanálů, že ty stromy 

postupně kácíme na topení do kamen, protože tam potřebujeme spoustu dřeva. Takže 

lidem, kteří to udělají, zaplatíme a oni to prostě jako vyčistí a ošetří se to chemií a snáze to 

vydrží. Ale není už taková starost o ty společné věci, v porovnání před těmi 20ti lety je to 

katastrofální. To všichni ti volení funkcionáři a samosprávy, to jsou řeči, řeči. A peníze, to 

jsou hlouposti. Tomu nevěřím, když máte ve vesnici 300 nezaměstnaných, tak ať mně 

nikdo neříká, že já potřebuji peníze na vyčistění nějakých kanálů. To i za mých mladých 

dob, když jsem končil střední školu, tak jsem dělal v melioračním družstvu, kde jsme tyto 

kanály udržovali a také to dělala taková skupina lidí. Jen tehdy stát řekla, že buď budeš 

pracovat, nebo půjdeš do vězení jako příživník, tak oni to dělali. Ale dostal výplatu, já 

nevím, desátého a do patnáctého byli ožralí, než propili všechny peníze a potom zase 

patnáctého přišel a dělal do dvacátého pátého, dostal výplatu a zase nepřišel. Tak jako ten 

účel to splnilo, že to nebyli lidé, kteří se celých 30 dní flákali. Flákali se jenom 10 dní z těch 



30ti. Já nevolám po takovém stylu, protože to se pak semlelo, vždy se našla nějaká 

výjimka a takto v pohodě skončil i univerzitní profesor, že kopal i kanál. Ale rozhodně si 

myslím, že to, kam jsme se dostali jako v takovém tom falešném humanismu a podobně, 

to je katastrofa. Protože dneska nevím, jestli jste se s těmito tezemi setkali, ale ony platí. 

Že třeba nemůžete nikoho nutit pracovat, když nechce. Ale co je důsledkem? Že někdo 

řekne: „Tak já nebudu pracovat.“ On třeba není bezdomovec, ale ví, jak žít ze svých 

sociálních dávek, které vám stát dá. Ať se vám to líbí nebo nelíbí, stát vydržuje ty lidi, kteří 

nic nedělají, jen prostě vyloženě vyžírají tu společnost. Když si vezmete jen ty, kteří by 

měli pracovat a nepracují, tak oficiálně jich je 200 000. Neoficiálně je jich podle mě dalších 

200 000 nebo i 300 000. Takže celkem 500 000 z 5,5 mil. obyvatel. Na to jsou navěšené 

rodiny a tak dále, takže máte možná 1 mil. lidí, kteří žijí takovým způsobem, že čekají na 

dávky a snaží se něco ukrást, to je katastrofa. A my to podporujeme. 

P.CH.: A přitom by mohli čistit kanály. 

J.B.: Například ano. Ty kanály skutečně nemá kdo čistit, ano. A to je i zametání ulic, 

jednoduše my se tohle všechno snažíme, a dobře to vidíte v průmyslu, toto se nahrazuje 

mechanizací, roboty a podobně. No dobře, ale potom vás auto nestojí 44 000 jako moje 

první Škodovka, ale zaplatíte 440 000 nejméně, protože jednoduše jsou lidé nahrazeni 

roboty, kteří nefrkají, ale jsou mnohonásobně dražší a chce to určitou délku práce. Když si 

to vezmete, tak mechanizace v té lidské činnosti vždy postupuje z nejnižších věcí. Bagr to 

není proto, že je úžasně výkonný, ale proto, že kdo se bude hádat s cikány o kopání 

kanálů. Tak vymyslím bagr. Teď ale bagrista mi začne frkat, tak mu dám klimatizaci. Potom 

mu dám stereo hudbu a já nevím, kterého čerta. A výsledek je ten, že když ten cikán 

vykopal kubík za 100 korun, tak tento bagr vám to vykope za 1 100 korun. Ale vy to 

zaplatíte. A to je fajn a jednoduše co teď s těmi cikány? Ať chcete nebo nechcete, 

Gaussova křivka vám říká, že tohle je průměrný obyvatel, který dělá v automobilce, tohle 

je univerzitní profesor, těch je pár, ano, tohle je úplný debil, těch je taky pár, ale 30% 

obyvatel jsou kopači kanálů. A co s nimi? Jemu nemůžete dát ten bagr. On by se měl živit 

kopáním kanálů, ale my jsme mu kopání kanálů vzali, protože nějaký debil, intelektuál, 

profesor na konci vymyslel bagr, že? 

P.CH.: A kruh se uzavřel. 

J.B.: Ano, kruh se uzavřel. Takže tohle jednoduše a potom ten sociální systém vlastně 

vede k tomu, že společnost je povinná živit každého, kdo se neumí uživit. A zabývá se tím 

někdo, proč se ten dotyčný neumí uživit? Ne, nikdo. Já vás ubezpečuji, že nikdo. Každý se 

předháněl, abyste mu donesli rodný list, kde jste byli zaměstnaní, potvrzení, že vás 

vyhodili, potvrzení, že vás nikde nechtějí a na základě toho vám dají iks peněz, to je 



úžasné. A ty krvavé pokusy státu, že chtějí s tím něco dělat, to … Já mám teď toho 

souseda těch 200 m od chalupy, on už je teď v důchodu, má nedokončené základní 

vzdělání, osm dioptrií, nerozezná televizi od počítače, protože to i to má obrazovku, on se 

mně chlubí každý půlrok s tím, maďarsky ani slovensky toho moc nenamluví, a povídá: 

„Sousede, podívejte se. Dostal jsem pozvánku na školení. Mám tam jít?“ Já koukám a 

počítač, účetnictví. To je výsměch, katastrofa! Kopáče kanálů, aby se udělalo za dost 

tomu, že se o ně staráme a školíme je, tak je zvou na školení. Já jsem těch pozvánek 

viděla aspoň pět, co on dostal v různém časovém odstupu, že buď počítač, nebo účetní a 

ještě nějaká taková úžasná práce. Na co je toto dobré? Prostě hojíme si tím bebíčko. My 

se těm lidem neopovážíme pomoci, to není, že nechceme. My se neopovážíme říct, že jsi 

prostě dělník a nepoužijeme řešení jako Hittler nebo Stalin, že skončíš v gulagu, ale 

kamaráde zlatý, k tvému výdělku jsem ti ochoten doplatit, ale k tvému výdělku. Ne k tomu, 

že ty přijdeš, že si nemůžeš vydělat, protože tě nikdo nechce. A tato přítěž, se obávám, že 

nás dříve nebo později položí. To je prostě přítěž. Byla jste někdy na východě? 

P.CH.: Byla. 

J.B.: Běžte se podívat po takových těch všelijakých osadách. Tohle má být jako 

budoucnost? A takové osady najdete i tady v Bratislavě. To je budoucnost? A teď jako, kde 

je hranice toho sociálního? Za mých mladých časů invalida dostal Velorex trojkolku, tak 

jsme to chodili obdivovat celá vesnice. 10 000 lidí vědělo, že dostal tu trojkolku. No 

dneska, co slyším, ježíšmariá, dávají se příspěvky na ty auta se všelijakým upraveným 

řízení, a když to půjde takhle, tak pomalu už, já nevím, Mercedes 500 bude málo. Nebo 

nikdo se nepozastaví nad tím, aby zatavil hubu někomu, s prominutím, za to, že si stěžuje 

v televizi, že sociální dávky mu nestačí ani na to, aby si koupil mobilní telefon. Takže toto 

je scestné a myslím si, že jednoduše i to chalupaření dělají asi jen takoví lidé, kterým se 

toto nezdá být jako rozumný způsob trávení života. Navíc jsem se všelicos naučil. Ale 

tohle mě bavilo odjakživa, takže jako to nebylo… Jen jako člověk to nedělá dost často, ale 

zjišťuji, že určité věci mě přestávají bavit. Například se dřevem už nerad dělám, kdysi jsem 

to rád dělal. 

P.CH.: Dobře. Děkuji vám pěkně za rozhovor. 

J.B.: Nemáte zač. 

 

Konec záznamu 

 



Rozhovor s paní Kamilou Doskočilovou, 30. července 2009  

tazatel Petra Schindler 

 

P.S.: Nahráváme rozhovor pro projekt Chalupářská subkultura. Já bych vás, paní 

Doskočilová, nejdřív poprosila, jestli byste mohla něco říct o rodinnném zázemí, jak jste 

vyrůstala? 

K.D.: Tak já jsem se narodila v Chomutově. Žila jsem tam v podstatě, kromě posledních 

osmi let, celý život. Moji rodiče pocházeli nebo do Chomutova přišli po válce a během 

války pracovali na Kladně na hutích, takže když potom byli odsunuti Němci, tak přicházeli 

do Severních Čech, v Chumutově hutě taky byly, takže po válce už tam zůstali. Tatínek byl 

syn Schwarzenbergského hajného, takže ten měl k přírodě vztah. Děda se mockrát 

stěhoval, jak prostě pan kníže potřeboval, tak ho přemístil na jinou hájovnu, takže pro něj 

Šumava byla všechno a maminka se narodila v Plzni, byla dcerou zaměstnance Škodovky, 

takže ta zase moc k té přírodě v Plzni ani na tom Kladně neměla. Takže oni potom, když 

se přistěhovali do Chomutova, tak si tam obstarali dům, který roky spláceli a pořídili si taky 

chatu, která se tam naskytla. 

P.S.: A to pořízení chaty bylo v jakých letech? 

K.D.: To já jsem byla buď ještě malá nebo těsně, když jsem se narodila, protože tam u nás 

nad Chomutovem všechny ty vesnice byly od Němců vyklizeny a tam je jedna vesnice, 

která se jmenuje Radenov a asi vám to moc neřekne, ale pro Chomutováky to byl 

významný malíř, jmenoval se Gustav Cindl, teď měl zrovna v Chomutově v květnu výstavu 

zase a tam v tom Radenově byla spousta chat, takže jednu z nich si tam rodiče koupili a 

od toho pana Cindla v té chatě dokonce byl i obraz. Takže já mám doma obraz od pana 

Cindla právě z té chaty v Radenově. Byl to takový krásný srub roubený, ale nebyla tam 

voda a byl na kraji lesa a každou chvíli byl vykradený. Takže to tatínek prodal a postavil si 

u Ohře chatu. 

P.S.: Tam jste jezdila jako malá? 

K.D.: Takže já si tak matně vybavuji, jak to v tom Radenově na tom srubu vypadalo i pak 

svoji spolužákyni z gymplu jsem měla vlastně jako sousedku tam na té chatě v Radenově, 

ale pak jsme jezdili na tu chatu k Ohři, protože tam byla možnost koupání. Takže takhle to 

rodiče vyměnili, ty chaty. A v 60. letech s kamarády, protože to se tak ta situace uvolnila, 

že i moje spolužákyně, pokud chtěly a byli Němci, tak se mohli vystěhovat, takže my jsme 

se teď zrovna vrátili od té mé kamarádky z Mnichova, tak se stěhovali Němci teda do 

Německa a mí rodiče spolu se svými kamarády pod Klínovcem koupili domek na půlku a 

pak v 90. letech tu půlku té půlky ještě rodiče rozdělili, takže čtvrtka byla moje a čtvrtka 



byla sestry. Ale to my jsme potom prodali, protože jsme začali stavět dům a byla taková 

šance, že ti kamarádi těch rodičů, kterým patřila ta druhá polovička domu, byli ochotni to 

koupit, protože kdo by si koupil čtvrtku domu, že jo? Takže takhle to bylo u nás složité, že 

rodiče nejdřív měli ten srub, ten prodali. Pak teda tu chatu u řeky, tu má sestra, když 

maminka umřela, tak jsem řekla, že já mám dům a svých starostí dost, takže tu má sestra 

a tamto jsme prodali, v Hájích pod Klínovcem. Takže teď nevlastním žádnou chatu ani 

chalupu. 

P.S.: Já bych se vrátila ještě na začátek k té vaší profesi, proč jste si zvolila učitelství? 

K.D.: Já jsem vždycky měla a mám pořád ráda zeměpis. Takže zeměpis byl a je můj 

koníček a kde se uplatnit se zeměpisem, než ve škole. Takže jsem po gymnáziu pak šla 

studovat Pedagogickou fakultu obor zeměpis – přírodopis a u toho jsem ještě doteď jako 

důchodce. 

P.S.: Takže to je i váš koníček a ještě jsou nějaké jiné? 

K.D.: Já bych řekla, že jo. Ráda čtu, čtu literaturu faktu, čtu ráda cestopisy samozřejmě, 

pokud to jde, tak cestuji a zbyla mi zahrada obrovská, kterou jsem řekla, že zahradu jedině 

přes moji mrtvolu, tak teď teda u toho domu, co jsme vybudovali, tam je teda zahrada 

veliká, tak ještě mám tu zahradu. Nevím, jestli jako koníček, jestli to není jako za trest. 

P.S.: A kdybychom se dostaly k té chalupě, ty chaty už pomineme, tak v jakém roce to vaši 

rodiče zhruba přibližně...? 

K.D.: Já mám dojem, jestli to nebyl 1962, 1963. Takhle nějak. 

P.S.: Takže takhle celkem brzo? 

K.D.: No. 

P.S.: A jaká byla jako ta jejich motivace? Vlastně ten důvod, proč, protože předtím se 

zbavili toho srubu. 

K.D.: Protože táta chtěl k vodě a tohleto byla šance lyžování, protože ta vesnice je těsně 

pod Klínovcem, dneska je to čím dál takové významnější letovisko a ty domy se tam 

strašně lacino prodávaly, opravdu strašně lacino a protože, jak se ti lidé vystěhovali, tak 

byly pořád do té doby toho vystěhování obydlené, takže tam nebylo zapotřebí udělat nic, 

než vymalovat a samozřejmě pak časem se tam dělaly rekonstrukce. Jako že se z půlky ta 

chalupa nebo ten dům, byl středový vchod a levá strana byly obytné místnosti a pravá 

strana byla jako stodola. Takže pak se ještě ta stodola přebudovala na další místnosti, ale 

bylo to skutečně velice laciné. Já si teď přesně nepamatuji, ale vím, že tatínek vždycky 

říkával, že za ten dům dal, za tu půlku, asi tenkrát 2 400, což bylo za babku vlastně. Takže 

i to lyžování, protože táta můj, jak byl pořád na těch hájovnách, tak do školy od malička 

jezdil na lyžích, vždycky vyprávěl, jak děda ho s lucernou vyprovodil na kraj lesa a 



odtamtud už musel do vesnice do školy. Takže lyžoval a tam ta šance byla. Jako i na 

běžky i na ty sjezdovky, na Klínovec jsme to měli kousek. 

P.S.: Takže to bylo hlavně kvůli tomu sportovnímu vyžití, takhle to pořídit? 

K.D.: Ano. 

P.S.: A to je zajímavé, že to bylo hned obyvatelné. 

K.D.: Ano, tam skutečně ..., jako nebylo to úplně tak, jak jsme ten dům prodávali, třeba 

záchod tam byl suchý, voda tam byla taková, že ve sklepě byla studánka a ze stráně tam 

byla trubkou přivedená voda do takového velkého kamenného koryta a pak se to tam 

teprve předělalo. 

P.S.: To by mě právě zajímalo, tyhle předělávky. Jak probíhaly? 

K.D.: Předělával to můj táta, protože můj táta byl všeuměl. On byl teda technik, ale všecko 

uměl a se vším si uměl poradit. Takže ten to předělával, můj muž se na tom podílel a 

bratránek, protože ten dům měl takovou tu špičatou střechu a bratránek tam nahoře v tom 

štítu úplně nahoře měl taky jednu místnost a byl to taky technik, takže prostě tihle tři 

v podstatě .., my jsme si to pak rozdělili, tu obyvatelnou část si vzali ti kamarádi a naši si 

nechali tu stodolu jakoby a tu celou předělal táta, můj muž a bratranec. 

P.S.: A jak dlouho jim to trvalo postupně asi? 

K.D.: Postupně se vždycky udělala jedna místnost, aby se dalo přespat a pak se udělala 

další. Měli jsme tam, jestli vás to zajímá, dole přes celou tu půlku domu jsme měli velikou 

takovou společenskou místnost, kde udělali krb a takový velikánský stůl udělal mého muže 

tatínek, to je dřevomodelář. Takže udělal takový veliký stůl, židle jsme tam měli takové 

selské k tomu a byla tam kuchyňka s barovým pultem. A nahoře byly tři pokoje. Jeden můj, 

jeden sestry a jeden bratránka. A mí rodiče už tam pak, přece jenom uže ten věk a to 

zdraví jim pak nesloužilo, tak pak už tam nejezdili. Ale ze začátku jako hodně. 

P.S.: To bylo každý víkend třeba? 

K.D.: Spíš v zimě, protože na léto zase byla ta chata u řeky, protože tam to bylo kouzelné 

a je to tam pořád kouzelné. Jsou tam skály a louka je před tou chatou, takže v zimě se 

jezdilo na hory. 

P.S.: I třeba vánoce a Silvestry jste tam trávili? 

K.D.: Ano. Vánoce ne, ale Silvestry jsme tam trávili pravidelně. A jako, že celá rodina 

potom dohromady jsme tam jezdili. 

P.S.: Ještě k těm rekonstrukcím, tenkrát  se nedal sehnat úplně všechen ten stavební 

materiál, jak jste tohle řešili nebo neměli jste s tím problémy? 

K.D.: Problémy s tím docela byly, takže třeba z bouraček se kupoval materiál, já vlastníma 

rukama jsem cihly čistila a takové věci. A ono zas až tak to nebyl problém ten materiál 



z těch bouraček, protože kolem Chomutova postupně mizely vesnice, jak se rozšiřovaly 

šachty a ani tak se nevyužívala možnost toho materiálu z těhle vesnic, ale v Krušných 

Horách se stavěla Přísečnická přehrada, takže třeba z té přísečnické lokality, z té vesnice, 

my jsme nějaký materiál měli. Trámy, prkna a cihly. A táta, protože dělal na hutích, tak 

zase když bylo zapotřebí něco od železa, tak měl šanci to odkoupit za docela slušné 

peníze, takže takovým způsobem. Všecko svépomocí. Sehnat tenkrát řemeslníka byl 

docela problém, takže svépomocí všecko. 

P.S.: A jaké tam třeba byly sousedské vztahy? 

K.D.: Já bych řekla, že docela dobré. 

P.S.: Jako i s těmi starousedlíky nebo třeba i s ostatními chalupáři jste se ...? 

K.D.: Víte, tam v podstatě těch starousedlíků bylo čím dál, tím míň. Když jsme to tam 

kupovali, tak ti, kteří tam byli, tak se vystěhovali skoro všichni a pak, když už jsme to tam 

měli tak jako podle svých představ vybudované, tak tam skutečně v té vesnici toho bylo 

minimum. A my jsme přijeli v pátek odpoledne, v neděli se jelo domů, takže tam byla ve 

vesnici i hospoda. Já pamatuju jako dítě, to mně bylo 13, 14, takhle nějak, já jsem ročník 

1948, tak nějak a tam byl i kinosál, takže tam jsme ještě chodili na pohádky odpoledne a 

byly tam i tancovačky. Byl tam obchod, takže já bych řekla, že to tam docela fungovalo. 

Ale ti starousedlíci prostě odcházeli, protože tam pro ně nebyla práce. Tam byla ve vesnici 

továrna chromovna, ve Vejprtech byl podnik Pelet, on je tam snad pořád, nevím, a tam se 

dělal takový ten kuchyňský nábytek, ty kovové nohy u židlí a pořád ještě se občas někde 

ten nábytek ..., a tam se to chromovalo. A pak to postupně upadalo a po tom roce 1989 to 

celé zrušili a těch pár starousedlíků, kteří tam tu práci měli, tak o ni přišli. 

P.S.: A jak je asi velká ta vesnice? 

K.D.: Tak to nevím. Ona je, co se týče rozměrů, je dlouhatánská. To byl takový jeden větší 

dům a tam moc lidí nepracovalo. Ale počet obyvatel, to si nevybavím. Stálých určitě teď 

málo, ale jinak dlouhá, hodně dlouhá. 

P.S.: Ale, že jste neměli s nimi žádné problémy? 

K.D.: Vůbec ne. 

P.S.: Brali vás tam? 

K.D.: Vůbec problémy nebyly. 

P.S.: A s ostatními chalupáři jste se třeba nějak stýkali? 

K.D.: Jo, měli jsme tam spoustu kamarádů a s těmi jsme se stýkali bez problémů. 

P.S.: A na tu vaši chalupu jezdila jenom rodina nebo i přátelé? 

K.D.: I přátelé, když se jim chtělo, tak jsme jim to půjčili nebo prostě tam jeli s námi. 

P.S.: I děti jezdily? 



K.D.: I děti jezdily. Máme děti takové, že těch dětí se nelze zbavit. Děti s námi a vnuk a 

pořád jako pohromadě. I na dovolené jsme takhle jezdívali. Takže děti taky. Pak teda děti, 

když chtěly strávit Silvestra, tak to už jako, že i s kamarády, tak to jsme se vždycky 

domluvili.  

P.S.: A už jste vlastně o tom mluvila, o tom trávení volného času, že to bylo hlavně to 

lyžování nebo ještě něco jiného jste tam dělali kromě přestavby chalupy a lyžování? 

K.D.: Tam byl pozemek u toho domu a tak tam se v podstatě jenom kosila tráva. Jak 

říkám, my jsme tam jezdili jenom na zimu, když se v pátek vyjelo, tak ten barák byl velký a 

byl kamenný, ten spodek kamenný. Takže to než se vytopilo a bylo tam konečně teplo, tak 

byla neděle odpoledne, takže jako spíš vysloveně na tu procházku nebo na ty lyže, 

navštívit kamarády a jít na pivo, ale jako nějaké pozemky kolem té chalupy, protože se tam 

jezdilo v zimě a nějaké zahrádky tam, to nebylo. To tam opravdu nemělo smysl. Tam se 

pokosila tráva a to bylo všechno. 

P.S.: Kdybyste mohla takhle vlastně zpětně zhodnotit, jaký význam pro vás měla ta 

chalupa v těch 70., 80. letech? 

K.D.: No já si nejsem jistá, jestli jsem z toho byla nadšená, protože my jsme byli trošku 

pohodlný typ a už jenom to, že přijel člověk do toho ledového baráku, tak to bylo pro mě 

docela takové nepříjemné, ale zase jsme tam měli ty kamarády a člověk se dostal 

z města. I když jako je to zvláštní, protože já jsem vyrostla v rodinném domku. My jsme 

nebyli paneláková rodina, my jsme měli domek, který si rodiče teda po těch Němcích tam 

koupili. Nevím, jak to ti naši mohli zvládat, rodinný barák a ještě dvě chaty, ale prostě 

zvládali to.  

P.S.: A výhody, nevýhody? 

K.D.: Výhoda byla, že když člověk potřeboval třeba na to lyžování, tak jel do svého. 

Nemusel nikde shánět ..., teď už to není problém, dneska je spousta penzionů, ale tenkrát 

to nebylo. Takže byla výhoda těch, z Chomutova jezdily rekreační autobusy a za takovou 

jako směšnou cenu a ony jezdily v podstatě po velké části republiky. Když si člověk řekl, 

že pojede na Orlík, tak z Chomutova byl rekreační autobus na Orlík. Jezdilo se na 

Bolevec, jezdilo se na Máchovo jezero a jezdily ty rekreační autobusy a já mám pocit, že 

pořád i jezdí na ten Klínovec a na Boží Dar. Takže to byla výhoda, že za pár korun tím 

rekreačním autobusem a člověk byl ve svým. Jinak by se musel druhý den vrátit. Ale 

problém byl ten ledový barák. 

P.S.: A to je zajímavé, takže vy jste tam jezdili autobusem? 

K.D.: Zpočátku jsme jezdili autobusem, potom už ne. Pak už jsme jezdili autem, ale 

dlouhou dobu autobusem. 



P.S.: A jak je to daleko vlastně z Chomutova? 

K.D.: Já to tak tipuji na 30, 40 km. Do hodiny jsme tam byli zpátky. To snad stálo, teď si asi 

budu vymýšlet, ale ta zpáteční jízdenka asi stála 20, 30 korun, taková symbolická suma to 

jenom byla. 

P.S.: To vlastně všechny věci jste mohli mít na chalupě, takže jste nejezdili nabalení? 

K.D.: Ano, vzali jsme si jenom nějaké jídlo, ale nemuseli jsme vláčet lyže a oblečení a 

takové věci. To tam všechno bylo, to bylo příjemné. 

P.S.: A vlastně můžete teda srovnat i ten rozdíl mezi chatou a chalupou? Vidíte vůbec 

nějaký rozdíl v tom? 

K.D.: Já bych řekla, že asi ne. K té vodě jsem jezdila radši, protože můj muž horolezec 

tam měl skály u baráku a prostě k té řece radši než do těch hor. Ale jezdili jsme tam i tam. 

P.S.: Takže jste to měli vlastně rozdělené chata v létě, chalupa v zimě? 

K.D.: Tak, ano, tak to fungovalo. Ono je pravda v tom, že na té chatě přece jenom, to byla 

postavená chata a žádný kamenný dům, takže tam i to klima v té chatě bylo příjemnější. A 

táboráky jsme tam dělali a měli jsme nafukovací člun, tak jsme popojeli. Protože Ohře 

teče, louka, chata a na druhé straně je trať. Takže se vlakem ..., matrací třeba vyjelo kus 

proti proudu a pak jsme se svezli na matračce nebo na člunu až k chatě, to bylo příjemné. 

P.S.: A taky to tam bylo takové společenské, fungovalo to? 

K.D.: Jo. Fungovalo to tam hodně. To totiž postavili ty chaty ... 

P.S.: A jak byla velká ta chata? 

K.D.: Malinká. Když to stavěli, začali to stavět v 54. roce, takže mně bylo 6 let, takže si 

matně pamatuji ten srub v tom Radenově a tohle stavěli čtyři chaty z chomutovské 

Poldovky. Takže to byly jako dvě dvojchaty. Byla to vlastně veranda a jedna místnost. 

Záchod byl v lese, je dodneška v lese, ale bylo to tam hrozně příjemné. Krásný rozhled 

z verandy na řeku a na skály a v dálce kopec se zříceninou hradu. Když by to člověk 

namaloval, tak se řekne, že je to kýč a že si vymýšlí, ale tam to tak krásné je. Takže jsme 

jezdili tam i tam. Já teda radši k té řece. Bylo to spíš pro letní pobyt, na nějakou větší zimu 

to tam nebylo připravené. 

P.S.: A když se posuneme do těch 90. let, tak vy jste teda pak tu chalupu prodali, ale viděla 

jste třeba nějaký zlom v tom využívání té chalupy, v tom využívání volného času vůbec? 

Jestli jste tam jezdili stejně se stejnou frekvencí nebo víc? 

K.D.: Já bych řekla, že pak v těch 90. letech, kdy můj muž začal podnikat, bylo víc peněz, 

mohlo se víc cestovat, tak jsme tam začali jezdit čím dál, tím míň. A pravda je ta, že je 

zapotřebí tam jezdit větrat, o ten dům se starat. Takže jsme pak došli k závěru, že to 

prodáme. Protože pak ještě jsme koupili ten pozemek a takový starý domek na vesnici, 



který jsme téměř celý zbořili a znovu ho postavili, takže s tím byla taky starost a peníze a 

my jsme takoví cestovatelský, takže my jsme hodně jezdili, každý víkend se pak někam 

jelo a došli jsme k závěru, že radši pojedu jednou tam a podruhé jinam, než pořád 

nastejno, takže jsme to takhle prostě rozhodli a sestra zpočátku teda moc nechtěla, ale 

pak souhlasila. A ti naši sousedi byli ochotni si tu půlku toho domu vzít. Takže to bylo 

prima, jinak by byl problém to prodat. Takže takhle to bylo. 

P.S.: Tak jo, tak to jsme vzaly celkem rychle. Já nevím, jestli vás ještě něco napadá k tomu 

chalupa – chata, co jsme třeba opomněly zmínit? 

K.D.: Já nevím, já hrozně matně si to vybavuji, ale ráda vzpomínám na ten Radenov, na 

ten srub, protože to byla klasická, dřevěná chata a vůbec jezdila jsem tam prostě na 

všechny ty chaty ráda, ale říkám, tak, jak jsme cestovali, tak už na to nebyl čas. 

P.S.: No, to je celkem typické. Tak jo, tak já vám poděkuji. 

 

Konec záznamu 

 



Rozhovor s panem Viliamem Gruskou  

tazatel Petra Chrenková 

 

P.CH.: Dobrý večer, pane Grusko, kdybychom si mohli dnes popovídat o tom, jak jste se 

dostali k chalupě a bydlení na Borovém, ale na začátku bych se vás zeptala ve stručnosti 

na vaše rodinné zázemí, kdybyste k tomu mohl něco říct? 

V.G.: Pocházel jsem z Horní Oravy, i když jsem se narodil v Ružomberku v nemocnici jako 

jeden ze čtyř synů. Mí rodiče učili v Radticích, v rodišti otce. To je obec, kde se mluvilo 

goralsky a matka tam nastoupila před svatbou sedm let jako učitelka základní školy 

římsko-katolické s povinností  ordanovat. To neuměla, tak se to musela naučit a potom 

tam byla 19 let. Proto mluvím o matce, že tam působila, protože otec byl v 39. roce 

mobilizovaný, šel do armády a vzápětí se dostal v 41. roce na 24 měsíců na ruskou frontu. 

Odtud se vrátil, po válce se chtěl penzionovat jako důstojník, ale to se mu nepodařilo, ale 

my jsme se už na konci války přestěhovali nejdřív na Západní Slovensko a po toulání po 

všelijakých stanicích, maminku přeložili, otce přeložili, tak jsme se v 47. roce usadili 

v Liptovské Teplé u Ružomberka. Otec se potom dostal na rok do tábora nucených prací, 

matka učila v Liptovské Teplé, potom šel do Opate, ale postupně se vypracoval, protože 

předtím studoval půl roku Vysokou zemědělskou školu v Praze, technické učení a pracoval 

jako stavbyvedoucí, ale na začátku 57. roku umřel. My jsme byli původně čtyři chlapci, 

jeden se zabil dvouletý, další dva jsou starší a mladší než já, starší je matematik teoretik, 

věnuje se informatice a hlavně kvantovým počítačům a je velmi úspěšný. Vydává v Anglii a 

v Americe knihy. Je nositelem takové malé Nobelovy ceny z počítačové vědy, ale přednáší 

v Brně. Mladší, který byl strojař, minulý rok zemřel. Matka se dožila 79 let, učila potom 

v Liptovské Teplé dohromady asi 48 let. I když jsme žili v goralském prostředí, já jsem se 

goralsky nenaučil. Rozuměl jsem a rozumím, protože matka pocházela ze Slanice a ve 

Slanici se mluvilo takovým středoslovenským nářečím. Jen ty okrajové vesnice severu 

Oravy mluvily goralským nářečím a to i možná trošku bylo kdesi v pozadí toho mého 

rozhodnutí, že jsem se potom jako chalupář usadil na Borové. 

P.CH.: A kdy jste si kupovali chalupu? 

V.G.: No takhle, já jsem do Borové jezdil předtím už s bratrem, který se oženil, ještě stála 

Liptovská Mara, v 64. roce se bratr oženil a bydleli v takové osadě Sestrč, to byla taková 

odrazová osada, přes kterou se chodilo od vlaku, když šli z Velké a Malé Borové a já jsem 

tam často, možná že čtyři, pět let navštěvoval bratra každý podzim a chodili jsme na 

houby. A někdy jsme zašli až nahoru nad Zachodské vrchy až na Velké Borové, takže já 

jsem to tak poznal zdálky, Velké Borové, a potom jsem tam v 72. roce, zrovna to je 



v prvním roce, když jsem nastoupil do filmu, dělal jeden film s režisérem Ťapákem jako 

druhý architekt, jmenoval se Nevesta hôľ a ten se zčásti točil i v Prosecké dolině i v 

Kvačanské a potom jsem rok nebo dva poté pracoval ve Velké Borové na filmu Hriech 

Katariny Badychovej a to byl film režiséra Martina Holého. Tam jsem byl poměrně dlouho, 

asi skoro měsíc přes léto, tehdy tam probíhaly velké změny, zakládalo se družstvo 

poměrně pozdě a za druhé chodili tam geodeti a zaměřovali, protože ve vesnici 

neproběhla předtím kolektivizace, takže oni dávali dohromady ty pozemky a vlastně je 

družstvo přebíralo a určovali lidem záhumenky. Vesnice byla ještě živá, fungující, skoro 

všechno bylo obdělávané a tak trochu jsem proniknul do takového vnitra té obce a podle 

všelijakých hledisek se mi to zdálo velmi dobré místo a tak jsem si tam tehdy koupil 

pozemek a chtěl jsem si tam postavit chatu. Měl jsem i územní rozhodnutí a stavební 

povolení, výkresy, všechno, jenže potom se mně zkomplikovaly pracovní věci a odešel 

jsem z filmu a 1. února 1976 jsem nastoupil do svobodného zaměstnání. Tehdy to bylo 

možné, tehdy když jste měli od nějakého svazu, já od Svazu výtvarníků, když jste měli 

povolení k tomu, takže já jsem se vlastně v 76. roce stal, dnes tak říkajíc, živnostník. A 

věnoval jsem se nejen filmové scénografii, ale všemu možnému v souvislosti se 

scénografií. Navrhnul jsem 12 až 14 amfiteátrů, dělal jsem různé programy ve východní 

Detvě, takže stále jsem byl v kontaktu s venkovem, takže našel jsem na svoje takové 

právě chvíle odpočinku právě venkov. Protože v 73. roce se nám současně narodil syn, čili 

třetí dítě, to už bylo dost a jedno s druhým, ale i to svobodné povolání mně vlastně 

umožňovalo organizovat si čas tak, že jsem se mohl pustit už ne do stavby té chaty, 

protože mně to povolení propadlo, mělo svou vymezenou platnost dva roky, ale zjistil 

jsem, že tam jedna z těch osob, se kterými jsem se seznámil, když jsem tam dělal film 

Hriech Katariny Badychovej, že se stěhují do Kvačan a prodávají dům. Tak jsme se 

domluvili na směšné ceně o koupi toho domu, ale až potom jsem zjistil, že on vlastně není 

jejich, že oni sice za něj cosi zaplatili, ale že dědicové jsou dva a jeden z nich je v Americe, 

jistý  Sálus Souci. A Sálus, který to stavěl, žil v Ivachnové u Liptovské Teplé, blízko toho, 

kde maminka působila a postupně jsme zjistili, že on vlastně i učil, i když ne přímo ty děti 

těch Sálusů, ale jejich ženy. Maminka učila tyto, takže musel jsem si vyřídit souhlas i od 

toho bratra z Ameriky, že to mohu odkoupit. Tak to byla taková cesta, že nevydal jsem se 

cestou stavět, ale odkoupil jsem ten dům, ale od začátku jsem ho koncipoval jako dům, 

který sice bude mít novou funkci, ale bude respektovat tu hmotu, v jaké byl postavený. 

Našel jsem si staré fotografie Velké Borové ještě z před zavedení elektřiny, to bylo před 

57. rokem a postupně jsem to takto začal budovat. 

P.CH.: V jakém stavu byl ten dům, který jste si koupili? 



V.G.: On byl tvarově ve stejném stavu, jen krov ležel na zemi u cesty, zem byla hliněná, 

bylo to hodně vlhké, tak jsem to muselo celé izolovat, kamennou maštal, kterou tam měl, 

chlívy a vše ostatní, to jsem vybral, vyčistil, tu močůvku a všechno, aby tam neprosakovaly 

nějaké čpavky nebo nějaké zbytky po moči a byl relativně zachovalý, byl pokrytý eternitem 

od stavby a byl zachovaný i pokoj, protože v tom pokoji prakticky za celý čas užívání této 

druhé rodiny tam spali jen jednu noc dva lidé, nikdo tam nespal. Všichni ostatních osm lidí 

od Směšných bydlelo v jedné kuchyni. Ta byla taková zevnitř omítnutá hlínou, pec byla 

postavená s hlínou, tak to jsem všechno musel opravit, vložil jsem do podlahy vodovodní 

rozvod a postupně jsem to tam budoval, i když jsem si vodu potom udělal až někdy 

v polovině 90. let, protože to byl takový největší problém, který jsem tam s tím měl. 

P.CH.: A dělal jste si to svépomocí? 

V.G.: Dělal jsem si to svépomocí, sám jsem si to organizoval, samozřejmě chodilo mně 

pomáhat hodně lidí, které jsem si najímal, většinou starší lidi, řekl bych, nad 60 let ze 

Zuberce, protože na Borové lidi nebyli. Mimo toho v Borové neuměli stavět domy, protože 

ti mladí se neměli od koho naučit, protože otcové pracovali venku, takže oni neměli 

takovou výbavu, jako mají mladí lidé ze Zuberce, kteří postupně procházeli stavbou domů 

a ovládali všechny technologie. Jim nebylo třeba říkat, jak se má míchat malta, jak se má 

míchat beton, jak se má šalovat, to všechno uměli. A chodili mi tam takoví, některým bylo 

tehdy i 70 let, velmi svědomití, pracovití, ale bylo to vzdálené od okolí toho světa tak, jako 

to je i teď. Mimo to ty vesnice byly přístupné všechny tři jen ze Zuberce normální dopravou 

a přes Kvačanku se chodilo po takové velmi riskantní cestě, tak to bylo i s dopravou 

materiálu, takže to bylo takové náročné na organizaci. Já jsem si po deseti letech koupil 

tehdy takového rumunského gáza, abych to mohl všechno vozit. A postupně jsem to 

budoval podle jistého konceptu, ale časem jsem ten koncept zkorigoval, protože jak jsme 

dospívali, tak jsme zjistili, že když tam přijedeme všichni, chceme mít každý podmínky 

takového standardu, na který jsme zvyklí doma. To znamená, že nepřipadalo v úvahu, že 

bychom spali šest lidí dohromady v jednom pokoji, protože každý tam přijížděl i se svými 

povinnostmi, se svojí prací, tak postupně jsem tam budoval i svůj archiv, co bylo třeba, tak 

jsem odnesl a i teď, když se uprostřed léta setkáváme, tak těch možná patnáct různých 

zákoutí v domě, v interiéru a venku vždycky obsadí nějaká jiná skupina, jak dozrávají a 

dospívají, jaké mají zájmy a tím vlastně to má takovou specifickou přitažlivost pro ně, jet 

tam na pár dní, hlavně když děláme rodinné setkání, protože tam je prakticky jejich dětství, 

mých dětí dětství, nábytek, který dožil, tak morálně už byl opotřebovaný, dal se tam, takže 

nesháněl jsem, neskupovat jsem nějaký lidový nábytek a nezařizoval jsem si vesnický 

pokoj, ale obývák, koupelna v 64. roku putovala tam, takže vlastně to jsou poschoďové 



postele, na kterých děti vyrůstaly, tak ty putovaly tam, takže pro ně je to zase návrat do 

mládí. Putovaly tam všechny dětské knihy, všechny pohádky, hračky a samozřejmě 

putoval tam potom můj archiv, protože tím, že jsem já pracoval na volné noze, tak mně 

přibývalo věcí a musel jsem si mnohé věci odkládat, nejen dokumenty, ale i návrhy i knihy 

a když se už potom dcera rozhodla, že půjde také studovat scénografii, tak jsem zjistil, že 

to bude mít pro ni význam. Takže postupně jsem hledal nové funkce pro všechny možné 

kouty té chalupy. Samozřejmě, že to tam má svůj pořádek a i když v průběhu roku už tam 

vytvářím takové možnosti a podmínky, že tam jezdí různé skupiny lidí, co já organizuji 

všelijaká setkání nebo příbuzní a každý prostě si musí po sobě uklidit a obvykle zase 

potom zase já chodím jako takový revizor a dávám všechno na svá místa, protože ta 

paměť moje si zároveň ukládá, kde co je a při takovém množství, když je nepořádek, tak 

to je potom špatné. 

P.CH.: A ten původní úmysl byl pro tu rodinu? 

V.G.: Původní úmysl byl pro tu rodinu, i když tam byla taková dost velká neshoda 

v názorech, že co nechat, jestli nechat to nebo jestli to není zbytečné, ale tím, že já jsem 

ještě předtím, než jsem tu chalupu koupil, už jsem měl svobodné zaměstnání, tak já jsem 

potřeboval své zázemí, jistý klid a pracoval jsem tam na množství televizních pořadů a 

jiných, nejenom jako architekt, scénograf, ale i jako scénárista, režisér, fotografoval jsem, 

tak to všechno chtělo svůj prostor. A tři děti, které dorůstaly a studovaly, právě ty dvě dcery 

v takových oblastech, kde to množství knih je nevylučitelným doplňkem práce, hlavně 

encyklopedistických knih, tak to všechno prostě způsobilo, že já jsem to budoval tak, jak 

jsem to budoval, takže není to standardně oddychová chalupa, je to využití toho domu tak, 

aby on sloužil i nové funkci. Mimo to tím, že jsem se snažil ani ne tak úzkostlivě, ale 

používat původní materiály, tvary, tak chtíc nechtíc jsem ovlivňoval to okolí, protože okolo 

domu nebyly zahrádky, nebyly tam ploty. A oni pod tím vlivem, že viděli tak nějak 

v podvědomí, všichni si začali budovat dřevěné zahrádky, všichni si je začali upravovat, 

takže vlastně teď ten horní konec vesnice je vlastně takový čistý, prostě jsou některé 

vývojové kroky a skoky v architektuře, které se přenášejí podvědomě, že se nikdo 

nepoučuje, nikomu se nic nevnucuje, ale oni se přizpůsobují tomu, co vidí. Takže mimo to 

jsem se pokoušel postupně proniknout do takového vnitřního světa vesnice, protože to 

bylo vždycky tak, když přicházejí lidé z venku, tak jsou přijímáni velmi opatrně. To 

společenství té vesnice si tak oťukává, kdo je co zač. Samozřejmě může se každý 

předvést nějakým způsobem. Vzpomínám si, že tam byly v jednom roce veliké sesuvy 

půdy, tam dole pod Takáčovicemi, tak celou tu zahradu to sebralo, začala se celá posouvat 

se stromy, s plotem, se vším, nedalo se přejít přes cestu. Já jsem měl tehdy toho gáza, tak 



jsem ty stromy vytahoval řetězy z toho bahna, protože zase strom a bahno jsou 

neodstranitelná překážka. Musel jsem nejdřív vytáhnout strom a pak bahno. A bylo pár 

takových akcí, kde si mě tak všimli a potom jsem začal organizovat i kulturní akce. Můžu 

říct, že po těch třiceti letech, co od tehdy uplynulo, se tam cítím jako jeden z obyvatelů. 

Mnohé věci vím, mnohé jsem se dozvěděl a tím, že jsem se rozhodl dělat i tu výstavu, že 

jsem shromažďoval fotografie, tak jsem pronikl do toho jejich světa a myslím si, že i když 

mnohé negativní črty těch lidí nebo těch společenství může někdo vnímat jako negativní, 

tak já si myslím, že jsem našel způsob, jak jim porozumět, protože to je vyvolané 

podmínkami, ve kterých ti lidé žijí a to všechno je … To je taková hrubá osnova, jak jsem 

se tam dostal, proč jsem tam začal existovat. Od 90. roku nemám ani auto, to znamená, 

že já tam jezdím terénními spoji nebo kombinuji pěší cestu do Malatinné, do Chlebnic a 

potom do Kvačan a potom používám veřejné spoje. Což je pro mě velmi zajímavé, protože 

jsem stále v kontaktu s lidmi a oni to tam přijímají. Kromě toho, že je to zdravé pro 

člověka, tak jsem si  zvykl jezdit tam s takovou samozřejmostí jako kdekoliv, protože 

člověk je tam teďza pět hodin a když ještě můžu ve vlaku číst i pracovat a všechno, tak 

mně to vůbec nepřekáží, že vyjedu v půl desáté jeden den a druhý den po obědě jsem 

v Bratislavě a donesu si něco. Samozřejmě přidalo se k tomu i to, že teď už platím méně 

za cestu, takže si to můžu dovolit, ale i tak mně to nepřekáželo. Podívejte se, takto 

vybavené prostředí, jako je tam, mně poskytuje všechny možnosti na práci, na takovou 

tvořivou práci, na všelicos. Má to nenahraditelný vliv i na takové uklidnění člověka, na 

takovou koncentraci na něco a čím déle, tím více to cítím, že v takovém stísněném 

prostředí, i když máme relativně velký byt a bydlíme teď už jen se ženou, ale že mi chybí 

ta možnost vyjít si na 15 minut kamsi a jen tak si popovídat s kýmkoliv o čemkoliv nebo 

něco si udělat. Takže v tom je to velmi zajímavé a rád tam přijímám a organizuji různá 

společenská a jiná setkání pro mladé lidi, protože chalupa nabízí ty možnosti, aby se tam 

ubytovalo i více lidí, nabízí možnost, že si připravují sami jídlo, se studenty jsem tam byl 

několikát, také si sami vařili. Takové je to náročnější na tu údržbu, ale teď to řeším tak, že 

si domluvím u mých dobrých známých ze Zuberce, nějaká paní tam přijede se čtyřmi 

děvčaty, já je odměním knihami nebo zaplatím a ony uklidí celou chalupu. Pravda, 

nedávají vše tam, kde bylo, co jsme tyto vánoce tak zjistili, ale já jsem to pak vysvětlil, že 

to nemůžu od nikoho chtít, protože v Zuberci, kde se ubytovávají tisíce lidí, tam jsou zvyklí 

tak uklízet, že když uklízí pokoj, tak vše vynosí ven, vše vypráší, umyjí a vše nanosí zpět. 

A když je v chalupě velké množství věcí, tak bohužel se některé věci dostanou jinam. 

Takže to už je tak a jsem rád, že to poskytuje zážitek i jiným lidem, že tam můžu 

archivovat, mám tam třicet výstav. To bych musel všechno zahodit, moje archivní věci bych 



musel zahodit. Takže když se teď rozpadají instituce, tak já někdy sáhnu do svého archivu 

a já tam najdu vše, co už jiní nemají. Ale to jsou takové dost specifické … 

P.CH.: Takže ve vašem případě to plní takový polopracovní prostor. 

V.G.: No, rovnocenný pracovní prostor. 

P.CH.: Kolik vlastně času tam teď trávíte? 

V.G.: Víte, nemyslím, že jsou v roce víc, jak dvakrát dva týdny, co jsem tam nebyl. Buď 

muselo být hodně sněhu nebo nějaké povinnosti ve škole nebo nějaká mimořádná …, 

v létě jsem tam moc nebyl, protože jsem tady pracoval na hraném filmu, tak jsem musel 

být u něj dost často, ale trávím tam asi polovinu času. 

P.CH.: I svátky tam trávíte? 

V.G.: Ano. Svátky mimo prvních dvou let mého syna, narodil se v 76. roce, už v 78. roce 

jsme tam byli. Tak prakticky jsme tam strávili 29 vánoc. Okolo nás vyrostly už děti, které 

tam jezdily, vyrostly už i jejich děti. Horákovi, ti měli sedm dětí, s tím jsem se poznal ještě 

v televizi, Kresánkovi, ti měli, myslím, čtyři děti, děvčata, tak ty též, Vidermanovi, ti mají asi 

sedm dětí, ty se tam skoro všechny i narodily a už tam jezdí se svými dětmi. Takže ta 

struktura se tak mění. Samozřejmě teď je takové období, že mnozí z těch skalních a 

vytrvalých návštěvníků nemůžou jezdit, opatrují starší příbuzné, kteří už nejsou mobilní 

tam jet, ale to se zase tak trochu prolíná. Samozřejmě vesnice ztrácí životní mízu, je tam 

jen 59 obyvatel, je to už jiné. Ale pro mnohé z těch, co tam jezdí, jako takoví chalupáři, pro 

mnohé ta pravidelná a častá existence v tamních podmínkách,  mně výrazně pomohla při 

formování potomků, dětí. To jsou děti mimořádně pracovité, mimořádně aktivní, spokojené, 

s velkým vztahem k přírodě. Já se snažím, pokud jsem tam, tak i těch pár domácích dětí 

zaměstnávat, pozvu je, natírají mně, malují, značkujeme všelicos, ony rády chodí, proto 

jsem se dal poučit mým synem, protože ten mně vysvětlil, jaké to bylo, když jemu bylo šest 

let a když ten soused chtěl tohle spravit, prostě dnešní dospělý člověk nezadává dětem 

práci a úkoly, ale ony potřebují usměrnit, to hraní jim nestačí. Tak on mně vysvětlil, jaké to 

bylo, když je poslali pást, jaké to bylo být celý den u ovcí, u krávy, že chodil nakládat sena. 

Tak to všechno tam ty děti prožily, zažily lopatu, zažily latrýnu, zažily ty nejkrajnější 

hygienické podmínky, zažily mytí v lavoru i koupání se v lavoru i nosení vody, všechno 

zažily a nikomu z nich to nebylo na škodu. Syn to zužitkoval, když si sehnal podkroví a 

velmi krásně si ho přestavil. Uměl si všechno zorganizovat, tak to bylo pro ně i takové 

doplňkové vzdělávání. 

P.CH.: Takže vlastně při tom, jak vy jste předělávali tu chalupu nebo lidé okolo, tak se také 

něco naučil? 

V.G.: Samozřejmě, velmi se naučil a bere to jako za takovou samozřejmost i dnes. A ještě 



jedna věc, my jsme byli, já 16 let a žena 10 let, jedna dcera 8 let a jedna 5 let a syn 5 let 

v Lúčnici. A my jsme se tam naučili od těch prvních zakladatelů, já jsem tam přišel v 54. 

roce, dělat něco pro společnost nezištně. My jsme sice dostávali nějakých 200 korun 

odměny na jídlo, ale to bylo symbolicky. A to pokračuje i dodnes. To je základní fenomén 

Lúčnice, že vlastně mladá generace ve stejném svém věku, když už nemá své rodinné 

starosti a povinnosti, dělá cosi zadarmo, čemuž mnozí lidé už i na vesnici nerozumí a jsou 

překvapeni, že já něco dělám zadarmo, zdá se jim to podezřelé. Přece nemůžete být tak 

sprostý, abyste dělal zadarmo. V Zuberci, v Hrabovce, kde jsem dělal 15 ročníků festivalu 

Staré noty mladých strun, dodnes je 90% lidí z vesnice přesvědčených, že jsem musel za 

každý ročník vydělat půl milionu, i když jsem vždycky měl schodek a musel jsem to 

financovat ze svých jiných příjmů. Ale to se nedá vysvětlit. Takže ten vliv chalupy na děti a 

na jejich formování byl velmi silný. Myslím, že se to nedá ničím nahradit. Ničím se nedá 

nahradit styk s přírodou, pohyb v přírodě, ničím se nedá nahradit kontakt se živou prací, 

kontakt se zvířaty, vnímání toho okolí a potom to v jistém smyslu supluje, skoro bych řekl, 

takové rodiště, protože to rodiště, městská čtvrť nebo městská část sídliště, nemá takové 

kvality pro člověka jako vesnice. 

P.CH.: Myslíte si, že pro vaše děti to takhle bylo? 

V.G.: Já si myslím, že to bylo velmi výrazné, protože ony to považují za svůj domov. 

P.CH.: Rády se tam vracejí i teď? 

V.G.: Rády a stejně i se společností a se vším, takže to nemělo jen takovou tu oddychovou 

funkci a takovou odpočinkovou nebo takovou. U mnohých lidí je to trošku takové ukázat 

se, že mám. Není to věc vnitřní potřeby, ale je to spíš taková společenská prestiž. 

P.CH.: Myslíte, že to tak bylo i v minulosti? Když vy jste tam vlastně přišli koncem 70. Let? 

V.G.: Do tohoto prostředí chodili, stále všude chodili, ti první chalupáři, co měli neuvěřitelný 

vztah k přírodě. Pan doktor Kután, to byl 30 let ředitel Geologického ústavu a on tam 

bydlel se svou ženou, ona žije ještě, ona byla tělocvikářka. Arnold Němčok, jeden ze 

zakladatelů Lúčnice, vynikající geolog, který byl sice po 68. roce odstavený na vedlejší 

kolej, ale jak mi vyprávěl doktor Kután, měl na svědomí celosvětové úspěchy 

československé geologie, protože on se naučil od profesora Ambrusova, to byl jeden Rus, 

který končil v Sorboně a potom v Londýně, významný geolog, působil na Slovensku až do 

své smrti, tento Němčok mu dělal asistenta, chodil s ním, mimo jiné ten Ambrusov byl 

velký bohém, ale velký znalec umění literatury a naučil celou generaci svých žáků a potom 

Němčoka zaučil, pohybovat se v geologickém prostředí, oni museli dokázat spát všude, to 

je jako dnes krajinný turismus a on je naučil takové drsnosti a všemu a potom se tato celá 

vrstva geologů mohla vydat do Mongolska, do Afriky, vodu hledat, nerosty hledat a 



Němčok byl organizátorem. Jeho manželka se jmenovala Prechovská, herečka a Němčok 

byl prý geniálním organizátorem společenských akcí, geologických seminářů, setkání, 

konferencí, uměl hrát na hudební nástroje, znal tři jazyky. Byl to prostě šaman. Potom tam 

byl, přišel tam mezi prvními, doktor Klimo, do Jobové Raztoky. Ten tam vybudoval 

arboretum, které je úžasné. Na ploše asi sto metrů je 400 dřevin z celého světa a pěstoval 

jich nebo vyrostly pod jeho dozorem ze semena! Mnoho mu jich dovezli kolegové 

z Kanady, on byl dlouhá léta ředitelem botanické zahrady, to byl takový další člověk, 

kterému to prostředí učarovalo, a zůstal tam. Napsal tam svá největší díla a pracoval tam 

profesor Kresánek, hudební vědec, který tam jezdil. Nejdřív jezdil na chalupu ke svému 

synovi a poslední dílo tam napsal spisovatel Miĺo Urban někdy začátkem 70. let, ještě 

předtím, než jsem tam jezdil já. A mnoho takových všelijakých osobností, které to 

nepotřebovali ze snobských nějakých důvodů. Prostě oni to potřebovali ke svému životu. 

Buď pro to svoje zaměstnání, nebo jinak. 

P.CH.: Já jsem se domnívala, že vy jste tam patřili k té první generaci chalupářů, ale podle 

toho, co říkáte… 

V.G.: Asi takhle. Já jsem tam začal jezdit tehdy s tím filmem, když se tam usazovala ta 

první generace, tehdy, co začalo združstevňování. Protože to byly nové podmínky, víte? 

1972, 1973, já už tehdy jsem si koupil půdu, ale potom jsem nestavěl a přišel jsem až 

v 77. roce. Potom jsem čekal na to, než se oni přestěhují. Takže mezi prvními jsem nebyl a 

i jsem rád, že to tak dopadlo, protože zase bych si tam něco postavil, tak oni by mně 

dovolili postavit jen to, nevím, kolik to bylo tehdy, 48m2, víte? Oni by mně dovolili postavit 

jenom nějakou takovou chatu a to by bylo všechno. Takže dobře, že to tak dopadlo. 

Samozřejmě tu výbavu, kterou jsem já díky své profesi i díky své zálibě dělal pro ty 

festivaly a programy, tak tu výbavu jsem se potom snažil využít i v té vesnici ať už 

přípravou těch programů nebo už na festival, který má pátý ročník, na který už teď začínají 

chodit z celého Slovenska senioři, to je taková nová vlna, vznikají soubory seniorů, 50, 55, 

60tiletí lidé se vracejí k tomu, co dělali v dětství. V mládí, ne v dětství. Takže já jsem se 

k tomu tak vrátil a takové drobnosti, jako byla ta, že borovice z Borové se stala Stromem 

roku a v tom jsem zhlédl ten propagační materiál, že úžasným způsobem to pomáhá i tady 

okolí. I to dává mně odpověď, že co má smysl. Když jsem se o tom dozvěděl, tak jsem si 

říkal, oslovím to okolí školy, když se může hlasovat všelijak, rozmnožil jsem takové 

podpisové archy a do toho okolí těch škol jsem to potom poslal a získali jsme nejvíc 

podpisů. Já jsem si shromáždil i podklady o tom stromu a všelicos a potom jsem jim byl za 

odměnu promítnout film Sokoliar Tomáš v Zuberci například. A to mělo takový důsledek, že 

koncem roku, dělal jsem to pro ně někdy v prosinci a ke konci následujícího školního roku 



učitelé nějak nezorganizovali ty výlety, co bývají koncem školního roku. A někoho napadlo: 

„Pojďme na Borové.“ Tak skoro všechny děti z obou škol šly pěšky ze Zuberce do Borové 

3,5 hodiny, prohlídly si strom, za který hlasovaly, jejich strom, protože on vyhrál a potom si 

prohlídly výstavu v kulturním domě a autobusem jely zpět. Takto tam přišlo asi 250 dětí. 

Takže tady se ukázalo, že vlastně má smysl vtáhnout ty děti do nějakého takového 

společenského dění a že ony to potom, že se jim to ukládá. Samozřejmě teď, když cestuji 

autobusem, tak mě 80% dětí zdraví. Takže jsem se u nich zapsal a samozřejmě přijdou 

podebatovat, přijdou se pobavit, přijdou se podívat, jestli nemám něco, kolo se jim rozbilo, 

mám tam starší kola po dětech, tak jim pomůžu a zaměstnávám je roznášením plakátů a 

vším jiným, takže tak jsem se potom pak sblížil s nimi trošku. 

P.CH.: A jak na to reagují lidé z Velké Borové, na ty vaše aktivity, festivaly? 

V.G.: Oni jsou rádi, když se to dělá, hlavně ti, kteří už tam nebydlí. Ti jsou strašně hrdí na 

to. Pro mnohé z těch místních jsou ty věci nepotřebné. Ale zase mnoho dělám pro ty lidi, 

kteří tam přijedou, protože oni tam mají zážitky. Na program mi přijede 85% lidí, kteří už 

nežijí na Borovém. Mají pro to pochopení, smysl. Já vím, když jsme tu výstavu dělali 

v Mikuláši, tam přišlo na vernisáž asi 150 lidí a ti byli kdysi z Borové. A samozřejmě tam už 

dost hodně fyzicky stárne ta populace, protože i když ženy chodily zpívat ještě před deseti 

lety, co jsem je navedl, teď už nemohou. Nemůžou odejít od muže, který je přivázaný 

k posteli. Takže jsou rádi, když se to dělá, když to je u nich, jsou na to pyšní, ale taková 

vnitřní potřeba to není. I když to bylo, v té Jobové Raztoce hráli v jednom divadle divadlo, 

to mně vyprávěly takové dvě tety, které jsem ještě já vytáhl na jeviště, a zpívaly. Jedna už 

umřela a druhá žije v domově Likávce, byl jsem ji také navštívit. Od té doby, co jsem ji 

vytáhl na jeviště, od té doby celý podzim seděly pod lípou obě dvě poslední obyvatelky a 

zpívaly a zpívaly. Ale ty některé věci se nemusí ani dělat proto, jestli okamžitě na to 

reagují, protože já si tak můžu s odstupem sledovat mnohé věci, jejich smysl. V 83. roce, 

vždyť to už mně bylo skoro padesát, tak jsem se rozhodl dělat takový program /42:00 ???/ 

. Všichni mě přemlouvali, že to už je nesmysl, že to je mrtvé. Od té doby uběhlo 25 let a 

takový zájem tam je a tak se pěstuje, my jsme nahráli před třemi lety, teď dávám 

dohromady album, kde bude 320 písní, to se všechno udržuje. Natočily se čtyři televizní 

dokumenty. Až teď vidí všichni, jaký to má smysl. Takže to jsou někdy okamžitě 

neměřitelné věci. Víte, mně se tak potom otevírají oči, dostaly se mi do rukou takové texty, 

Milan Drbiak napsal o farářovi Ligošovi jako jeho ministrant. Potom jsem začal pátrat po 

tom Ligošovi a zjistil jsem, že to byl úžasný člověk. Potom jsem se setkal s mnohými velmi 

moudrými lidmi z těchto církevních, katolických kruhů a já jsem zjistil, že ho vnímali už 

tehdy jako nevšedně vzdělaného a božího člověka, který získal vzdělání v Olomouci a 



když se stal v 68. roce spišským ordinárem, protože když zavřeli biskupa Vojtašáka, tak od 

té doby spišská diecéze neměla biskupa a on se jím stal a pět let poté za záhadných 

zvláštních okolností zemřel. Nedovolili ho ani pitvat ani nic a teď se zvažuje, že ho budou 

exhumovat, že se vše vyšetří. Fakt je, že byl otrávený, protože byl nekompromisní. A ten 

zanechal například na té Borové obrovské stopy. Já to až teď vidím, když čtu ty 

vzpomínky, jak on vedl ženy k úpravě kostela, k jaké čistotě, k jaké jednoduchosti, jak tam 

odsud vyhazoval braky a všelijaké křiklavé barvy. To všechno on vychovával. Tam jsem se 

dočetl úžasné věci o tom,co vlastně on dělal.  Tento Drbiak tam popisuje jeden příběh, kde 

dole, jak začíná skok, kde je ten křížek na skále, když se jde do Kvačanské, tak tam byla 

taková písková jáma. Vybíral se tam takový nekvalitní vápencový písek, beton z toho se 

rozpadával a muž se ženou se tam střídali. Ona šla do jámy, že ho vymění, sesypala se 

ale celá stěna a ji to tam zatlačilo. Když on přišel z Borové s pomocí, tak už byla mrtvá. A 

on zůstal se čtyřmi dětmi. A ten kněz si našel jednu dívku dvacetiletou, pozval si ji na faru 

a pomalu jí vše vysvětloval, nechal jí půl roku času a přesvědčil ji, aby se vdala za něho, 

že potřebuje pomoc. To je jiný cíl, který si ten člověk ukládal, víte? Měli spolu i děti a 

všechno. Tak jsem si uvědomil, že tam ten kněz za 19 let zanechal velké stopy a já jsem 

se postupně přes to Borové dostal k takovým všelijakým informacím, i o tom kupci Šmalovi 

i o té existenci benediktýnů tam i všelicos jiné. Takže myslím, že mě to velmi obohacuje, 

že tak pronikám do té podstaty, přes jednu vesnici do takových souvislostí, že jak to 

Slovensko vlastně je formované. 

P.CH.: Dobře. Myslím, pane Grusko, že jsme to vyčerpali, tak zhruba pěkně jste to teď 

ukončil. Tak děkuji pěkně za rozhovor. 

V.G.: Za málo. Ať se vám daří, když se pouštíte do takových věcí. 

 

Konec záznamu 

 



Rozhovor s panem Vladimírem Klabanem, 30. listopadu 2009  

tazatel Jaroslav Vašut 

 

J.V.: Jedná se o nahrávku pořízenou v projektu „Chalupářské subkultury“, poskytovatelem 

rozhovoru je Vladimír Klaban. Chalupa, která bude zaznamenána nebo okolnosti, kolem 

které bude zaznamenán tento rozhovor, se nachází v obci Kameničky na Vysočině. 

Vladimíre, jestli bys mohl nám něco malinko říct o vůbec jakési pouti vaší rodiny nebo tvé 

osobní a vztahu k chalupě, kterou vlastníte v Kameničkách? 

V.K.: Takže ta chalupa byla pořízena někdy v roce 1979, koupil ji otec.  Myslím si, že ji 

koupil z důvodu toho, aby rodina měla nějaký rekreační objekt, kde by mohla trávit volný 

čas, protože se mu to jevilo jako vhodná investice i finančních prostředků. Nevím, jestli 

tehdy rodiče neuvažovali o koupi rodinného domu v Brně, ale nakonec od toho upustili, 

takže výsledkem bylo, že koupili tuto chalupu. Jednalo se o objekt, který je starý asi 200 

let. Má číslo 13, takže je to jeden z původních objektů v dané vesnici. Je to na Vysočině 

v obci Kameničky a prošel do té doby asi dvěmi nebo třemi dílčími rekonstrukcemi, 

nicméně zůstal zachován v poměrně původní podobě. V zásadě já, protože už jsem byl 

v té době mimo domov, tak jsem tam jezdil pouze v létě a tehdy jsem to spatřoval jako 

poměrně značnou nevýhodu, protože se mi tam týkaly různé domácí práce a další 

výpomoci, tudíž nemohu říci, že bych tam jezdil s nadšením ani nemohu říci, že bych tam 

jezdil nerad. Nijak mě to tehdy neuchvátilo. V současné době vlastně se ta chalupa 

rekonstruuje nebo je ve fázi, kdy je rekonstrukce již téměř dokončena tak, aby zůstal 

zachován její původní ráz, ale aby se udělaly ty práce, které jsou nezbytné k jejímu 

zachování, protože bylo potřeba udělat v podstatě celou střechu a další podobné práce, 

terénní úpravy, nový plot a tak podobně a vzhledem k tomu, že otci již je přes 65, tak jsem 

se toho ujal a pomáhám mu s tím. Znamenalo to pro mě v podstatě každé léto, že jsem 

tam na to dohlížel a že jsem tam něco dělal, takže přínosem bylo to, že jsem se něco 

naučil z těchto stavebních prací, protože to nikdy nebylo moje hobby. Z hlediska rekreace 

se tady o rekreaci nejednalo, protože to bylo spojeno s prací. 

J.V.: A jezdívali jste tam, Vladimíre, jako větší počet rodinných příslušníků nebo jste se 

nějak střídali? 

V.K.: Jako ta chalupa je dost velká, takže my tam jsme jezdili víceméně všichni, kdokoliv 

potřeboval, tak si tam zajel jako. Problém je, že je to na Vysočině a nedá se tam v zimě jet 

na krátkou dobu, než se ta chalupa vytopí, tak v podstatě člověk jede zpravidla pryč, to 

trvá tak dva, tři dny, takže tam jet na sobotu, na neděli téměř nepřichází do úvahy, tudíž je 

využitelná pouze od května, řekněme, do října, s tím, že samozřejmě, když tam prší, a prší 



tam velice často, tak je i toto období jako limitováno. Jako přínos té chalupy dnes bych 

viděl v tom, že je to objekt, který umožňuje přežití v situaci, kdy zkolabuje veškerá 

infrastruktura, což v současné době nikdy nemůžeme vyloučit, protože tam si můžete 

zatopit polenama, máte svoji studnu a nevadí vám, že nejde elektrika.  Z hlediska 

dnešních možností se dá čas trávit i levněji kdekoliv jinde, protože chalupa je poměrně 

drahý koníček a když na to člověk nemá čas, tak je to i ne zcela efektivní investice. Proto 

když tady vidím ten seznam těch otázek, tak rozdíl chata chalupa, já bych to spíš 

rozlišoval na to, jestli je to objekt, který je celoročně obyvatelný nebo objekt, který je čistě 

rekreační. Pokud mít nějaký objekt rekreačního typu, tak je jistě lepší, když ten objekt je 

celoročně obyvatelný než pouze typický rekreační objekt, který je v podstatě produktem 

doby, kdy lidé nemohli nikam cestovat a režim se jim to snažil vykompenzovat tím, že je 

nechal nakrást si materiál v JZD, aby si postavili chalupu. 

J.V.: Přinášela ta chalupa vaší rodině i nějaké jiné požitky, než jenom vyloženě to trávení 

toho volného času? 

V.K.: Já mám čtyři sourozence, kteří byli v té době ještě malí, takže tam jezdili trávit volný 

čas a myslím si, že z hlediska jako jejich aktivního vyžití nebo možnosti být ve zdravějším 

prostředí než ve městě, to určitě bylo přínosem. Že jednak uviděli trošku reálnější život, 

mohli to porovnat a strávili tam poměrně dost času, protože oni tam jezdili tehdy 

pravidelně, kdy to šlo, v tom období, kdy se tam dalo jet a nebyl problém s tím vytápěním. 

J.V.: A pravidelně na víkendy, to znamená v jakém asi intervalu časovém? 

V.K.: Myslím si, že tam jezdili tak dvakrát za měsíc minimálně. V tom letním období tam 

bývali celé jako. 

J.V.: Dobře. Soužití s těma místníma nebo ostatníma chalupářema probíhalo v nějakým 

...? 

V.K.: Tak soužití bylo vcelku v pořádku. Tam v podstatě za těch 30 let, co ta chalupa stojí, 

se tam ztratila jenom jedna věc a to byl takový historický trakař, který ještě ukradli nějací 

dělníci, kteří tam kopali výkop a asi se jim zalíbil. Jinak se tam neztratilo nic kromě pár 

prken. Ta vesnice je poměrně uzavřená, v podstatě až s tou rekonstrukcí tam došlo 

k tomu, že já dost osobně jsem se dost zblížil s jedním sousedem, kterému pomáhám řešit 

některé právní otázky a on zas přispívá svou pracovitou rukou při stavebních pracích na té 

chalupě, takže co se týče mě, tak jsem se tam integroval v posledních třech, čtyřech 

letech trochu více. 

J.V.: V 70. a 80. letech ta chalupa pro vás znamena co? Protože víme, že tady jaksi režim 

trávení volného času byl poznamenaný zřízením, které tady bylo. Můžeme se jenom takto 

zmínit o této době? 



V.K.: Tak pro mě osobně to neznamenalo nic, protože já jsem byl mimo domov. Byl jsem 

ve věku, řekněme, protože jsem se narodil v roce 1965, tak v roce 1980 mně bylo 15 let a 

v 80. letech jsem dospíval, takže ta chalupa byla využitelná, když jsem s nějakou přítelkyní 

si potřeboval někam zajet, kde by mi nikdo neseděl na zádech a nedával na mě pozor, tak 

ta chalupa se tady k tomu docela hodila. 

J.V.: Takže tohleto zužitkování při takto početné rodině probíhalo standartně nebo ...? 

V.K.: Tam se zas tak často nejezdilo, takže vždycky se nějakej ten víkend našel a protože 

to bylo potřeba nejdřív vytopit, tak v tédleté sestavě se to docela hodilo se zahřát v tý 

posteli. 

J.V.: Dobře. Nabízela ta nemovitost i nějaké jiné možnosti vyžití v tom okolí, v přírodě, ve 

vazbách, které tady na tuto nemovitost se přímo vážou z hlediska krajiny a lidí jako 

takových? 

V.K.: Tak tam je, řekněme, z rekreačního hlediska poměrně příznivé okolí. Jsou tam lesy, 

dobré cyklistické terény, dají se tam sbírat houby, borůvky. Je trochu problém s koupáním, 

protože je tam rybník, který je už tak 10, 15 let využívaný jako chovný, takže se v něm 

koupat nedá nebo, řekněme, není to zcela hygienické. Někdy před patnácti lety postavili 

v Hlinsku bazén, takže se tam dá jet na bazén a je tam lom, kam se dá taky zajet autem 

v létě, takže v tomto ohledu bych řekl, že je to v poměrně zajímavé lokalitě. 

J.V.: Jestli se můžu, Vladimíre, zeptat, při takto početné rodině nezavdávala ta chalupa 

někdy příčinám nějakých sporů z hlediska, já nevím, majetkových, vlastnických a dalších 

tady těchto záležitostí? 

V.K.: V tomto ohledu u nás problémy nikdy nebyly. Pokud bych jenom řekl, co mně vadilo, 

tak vzhledem k tomu, že ty poslední tři, čtyři roky jsem se tou rekonstrukcí zabýval já a 

poslouchat případné rady dalších sourozenců, co jsem tam mohl udělat líp, se mi zdálo 

opravdu nemístné. 

J.V.: Jenom by mě zajímalo ještě, jestli je možné přiblížit nějakým způsobem ten průběh 

toho pobytu, to znamená, že zpravidla jste přijížděli v pátek a odjížděli jste v neděli? 

V.K.: Já jsem tam takhle nejezdil. Já, pokud jsem tam jezdil, tak jsem si na to udělal nějaké 

volno nebo když tam někdy jedu, tak bývá to i v pátek, že se vracím v neděli. Kdysi tam byl 

problém samozřejmě se zásobováním, protože v té vesnici byl jeden obchod, kde i pokud 

člověk chtěl chleba, tak si ho musel objednat, pak tam visela jedna šiška salámu a prostě 

dvě lahve mlíka a zbytek se musel řešit tak, že se jelo, řekněme, do obchodů, které byly 

vzdáleny kolem 10 km, otvírací doba pochopitelně do 16 h, do 17 h, v sobotu do 11 h, ne 

všechno. Takže bylo potřeba si většinu věcí přivézt nebo, řekněme, lépe plánovat a mít 

nějakou představu, jak se to bude všecko řešit, což v dnešní době problém není, protože 



doba se změnila a i místní obchod je zásoben způsobem, který umožňuje dvou nebo 

třídenní přežití bez toho, že by člověk musel táhnout tři tašky jídla s sebou po cestě. To 

samé se týká restauračních zařízení z hlediska jejich, řekněme, otvírací doby, kterou 

poskytovaly a tak podobně. Zásadní problém byl s tím v chladnějším období, než se ta 

chalupa vytopila. To byl tak jediný problém, co bych viděl jako něco, co mohlo vadit. 

J.V.: Byl vůbec někdy prostor se zamyslet, jestli je to místo pro vás optimální nebo 

neuvažovali jste, že byste změnili vlastně místo vlastnění této chalupy v nějaké jiné 

lokalitě, která by byla dostupnější? 

V.K.: Místo zcela optimální není, protože je to na Vysočině, což znamená z Brna zhruba 

100 km, z Prahy asi 165 km, protože rodina žije buď v Brně nebo v Praze. Podle toho, jak 

kdo. Tím pádem 

 

Konec záznamu 

 



Rozhovor s paní Zdeňkou Klausovou, 21. června 2009  

tazatel Miroslav Vaněk 

 

M.V.: Nahráváme rozhovor s paní Zdeňkou Klausovou a budeme se bavit o chalupě ve 

Štipoklasech. Mohla byste mi přiblížit vaše rodinné zázemí, odkud jste, kde jste se 

narodila? 

Z.K.: Narodila jsem se v lednu v roce 1941 v Myslívě, okres Klatovy, Plzeňský kraj. 

M.V.: Co dělali vaši rodiče? 

Z.K.: Moji rodiče pracovali v zemědělství, tatínek byl pokrývačem, maminka v domácnosti, 

protože nás bylo pět, byly jsme tři sestry a dva bratři. Já jsem byla z nich nejmladší. 

M.V.: Jak vzpomínáte na tu atmosféru doma? 

Z.K.: Vzpomínám na to docela ráda. Měli jsme různé zážitky, možná větší, než mají děti 

teď. Vzpomínám na to ráda. 

M.V.: A rodiče měli čas, zvládali to všechno? 

Z.K.: Tak museli jsme být jako děti samostatnější, pomáhal spíš jeden druhému. Přišli jsme 

třeba ze školy a museli jsme různě pracovat na poli a tak, ale taky jsme si užili zábavu 

nebo takhle. 

M.V.: Ta škola byla v Myslívě? 

Z.K.: Ta byla v Myslívě jak obecná, tak i měšťaňka. 

M.V.: To znamená, že se tenkrát končilo v kolika letech? 

Z.K.: V osmé třídě. 

M.V.: To bylo čtrnáct let tenkrát? 

Z.K.: Hm. 

M.V.: To byli stejní učitelé, jakoby tam přecházeli? 

Z.K.: Ne, na obecné jiní a na měšťance taky jiní. 

M.V.: A to pak na měšťanku přišly děti i odněkud jinud nebo všechny děti šly od první třídy 

až do poslední třídy? 

Z.K.: Ne, tam byli jen jiní učitelé. 

M.V.: A co studium potom? Co jste chtěla dělat a co jste potom dělala? Jestli se to shodlo 

nebo jste měla jiné plány? 

Z.K.: Já jsem se třeba učila dobře, dalo by se říct. Měla jsem pořád vyznamenání, když 

jsem vycházela, tak jsem měla jednu dvojku z matematiky, ale do školy jsem tak nějak jít 

nechtěla, i když mě třeba ředitel přemlouval, i rodiče, abych na školu šla, ale prostě jsem 

měla kamarádku a ta šla do Zemědělského učiliště do Lažan a tam jsem chtěla 

mermomocí taky. Jenomže tatínek řekl: " Když budeš dělat v Lažanech na zemědělství, 



tak můžeš dělat doma." Takže jsem zůstala doma jako pracovat na polích, by se dalo říct, 

a potom v JZD. 

M.V.: A to bylo vaše rozhodnutí? Nepřemlouvali vás doma, spíš naopak? 

Z.K.: To mě potom přemlouvali. Já jsem chtěla jít prostě s tou kamarádkou do těch Lažan 

na to Zemědělské učiliště. 

M.V.: A ta tam šla? 

Z.K.: Ta tam šla. Tak já jsem byla doma a potom jsem chodila v zimě na brigádu do 

Strakonic do Fezáren a tam už jsem potom zůstala. Tam jsem byla asi dva roky. Takže 

jsem rozvázala pracovní poměr v zemědělství. Potom jsem přešla do Pletáren do 

Horažďovic a tam jsem byla až do té doby, když se mi narodila první dcera Ivana. Potom 

jsem zase nastoupila do těch Pletáren, jenomže pak mně zemřela maminka, tak mně 

neměl kdo opatrovat dceru, takže jsem byla s ní doma. 

M.V.: A to jste tam dojížděla autobusem? 

Z.K.: Tam jsem dojížděla ráno ve čtvrt na pět z Myslíva, tam odsud jel autobus a vracela 

jsem se domů večer v půl šesté, protože tam nic dřív nejezdívalo. Takže jsem vlastně byla 

celý den pryč. 

M.V.: A do Klatov jste se přestěhovali kdy? 

Z.K.: My jsme bydleli v Myslívě u rodičů, pak jsme si zažádali o družstevní výstavbu do 

Nepomuka. Ale jelikož mi zemřela maminka, tak se neměl o tatínka a o svobodnýho 

bráchu kdo starat, takže jsme zrušili tu družstevní výstavbu a zatím jsme byli v Myslívě. 

Jenže potom nastala situace taková, že brácha se chtěl ženit a ta chalupa, půlka baráku 

jako připadala bráchovi, tak jsme museli hledat nějaké řešení, tak jsme potom zažádali 

nebo manžel sehnal ten družstevní byt v Klatovech, svépomocí jsme si postavili družtevní 

byt. Takže jsme se odstěhovali v roce 1969 do Klatov. Jenomže jsme byli zvyklí na 

chalupě, na vesnici teda, tak manželův tatínek, jako tchán, tak prostě řekl, abychom si 

tady tu chalupu jako vzali. Zkraje se nám nechtělo, pak jsme na to teda přistoupili a začali 

jsme si to opravovat a starali jsme se tady o ně. 

M.V.: Máte ještě nějaké hodně velké koníčky kromě té chalupy nebo se to točí všechno 

kolem té chalupy? 

Z.K.: Mám ráda zahrádku, kytky, tak hlavně kolem toho. Tak jsme to všechno opravovali a 

teď se točím kolem kytiček jenom. 

M.V.: Teď otázka není, kdy jste kupovali chalupu, ale kdy jste ji vlastně takhle dostali? 

Z.K.: Abychom se mohli o ně starat tak nějak, tak nám tu chalupu dali. 

M.V.: A to bylo kdy? Jak jste se odstěhovali do těch Klatov, tak jste už sem začali jezdit? 

Z.K.: Ne, to jsme sem jen dojížděli. My jsme hned neuvažovali o tom, že sem půjdeme. My 



jsme si chtěli v Klatovech stavět chatu. Tam jsme se porozhlíželi, jenom jsme o tom 

přemýšleli, ještě nic určitého. A pak jsme se o tom jednou zmínili tady před manželovými 

rodičemi a ti jako říkali, že by bylo dobré, kdybychom si tady tu chalupu vzali my, tak nám 

s tím tchán zkraje hodně pomáhal, když mohl, protože jsme sem stejně dojížděli, tak jsme 

si to tady začali opravovat. 

M.V.: A to jste dojížděli každý týden? 

Z.K.: Každý týden jsme sem jezdili. Nejdřív autobusem, to jsme přijeli v pátek a v neděli 

nás buď někdo odvezl, protože sem jezdili jedni známí z Klatov, tak nás většinou vozili 

domů a potom nám tady přispěli manželovi rodiče, abychom jsme si mohli koupit auto, 

protože jsme nemohli tak nějak si ho hned pořídit, tak nám jako hodně pomohli, takže jsme 

sem pak mohli takhle dojíždět a začali jsme to opravovat. 

M.V.: Auto jste si koupili kdy? 

Z.K.: Asi v roce 1971. 

M.V.: A každý týden jste sem jezdili? 

Z.K.: Tak my jsme zkraje sem třeba tolik nejezdili, ale potom jako jo. A když jsme měli to 

auto, tak už pravidelně každý týden. 

M.V.: Jaká byla ta chalupa v té době? 

Z.K.: To se tak jako nedá říct, protože odhad byl strašně nízký, protože to bylo 

zbouraniště. Protože tchána to tak jako nebavilo, aby dělal na chalupě. 

M.V.: A čím on byl? 

Z.K.: On dělal v zemědělství, já přesně nevím tu funkci, ale ten žil jen pro JZD, ale práce 

tady jako stála. Takže jsme začali veškeré úpravy dělat až my. Takže jsme dělali všechny 

vnitřky sami. A když se udělaly vnitřky, tak venku zase. Práce je až do teďka. 

M.V.: Tenkrát to tady bylo asi úplně jiné, co se tady muselo všecko udělat? 

Z.K.: Úplně všechno. Zase velké úpravy vevnitř jsme dělat nemohli, dokud tady byli ti staří 

rodiče. Tak když potom zemřeli, tak jsme dělali to nejnutnější potom tady. 

M.V.: Vy jste tu chalupu pak sami měli kdy? 

Z.K.: Tchán zemřel v roce 1983 a tchýně 1984. Pak už jsme dělali úplně všecko. 

M.V.: Jak často jste sem jezdili, to je jasné, každý víkend. A potom, když jste měli 

dovolenou? Jezdili jste ještě někam jinam? 

Z.K.: Když byly děti malé, tak jsme byli asi třikrát nebo čtyřikrát s nimi stanovat vždycky tak 

na týden nebo na čtrnáct dní, ale jinak jsme trávili všecko tady. A když potom byli 

manželovi rodiče nemocní, tak jsme nejezdili vůbec nikam, to jsme jezdili pravidelně sem. 

A až v roce, já nevím, v jakém, až po revoluci jsme jeli prvně do Jugoslávie a potom, když 

jsem dovršila 60ti let, tak mně zaměstnanec zaplatil dovolenou do Španělska a když měl 



manžel šedesátiny, tak jsme byli podruhé ve Španělsku a od té doby trávíme veškerý čas 

na chalupě. 

M.V.: Ještě mě zajímá s tou chatou, pak už jste s tím byli smířeni? To přece bylo těžší, 

chalupu opravovat než chatu postavit a byla by nová? 

Z.K.: Mně to tak jako nepřišlo, protože první, než jsme začali opravovat tady chalupu, tak 

mně manžel tady udělal zahrádku. Tím mě pro to získal a pak jsem s tím svolila a pak 

jsme sem jezdili rádi. 

M.V.: Kdo všechno sem jezdil z té rodiny na tu chalupu? 

Z.K.: Tak jezdili jsme všichni, já manžel a dvě dcerky, Eva a Ivana. 

M.V.: Pořád taky soboty a neděle? 

Z.K.: No, soboty a neděle a kolikrát třeba o prázdninách tady byly holky samy s babičkou a 

s dědou. Ty sem jezdily taky rády, protože měly tady kamarády, kamarádky. 

M.V.: A co nějací známí? Jezdívali sem za vámi? 

Z.K.: Co kamarádíme s nimi v Klatovech, tak ti sem za námi jezdili. A manžel má zase 

známé z práce, tak ti sem za námi taky jezdili a jezdí dosud se podívat. 

M.V.: Ale že by tady někdo přespal tři dny? 

Z.K.: Ne, tak to ne. 

M.V.: Co sousedské vztahy tady? Což je zajímavé, protože byl manžel tady odsud, tak 

vlastně není jako cizinec. A vy jste byla vlastně... 

Z.K.: Tak to je vedle vesnice, jsem se znala se všemi tady. 

M.V.: Takže to nebylo tady složité? 

Z.K.: Ne, vůbec ne. 

M.V.: A co jiní místní, co sem přišli zvenku, ti Pražáci? 

Z.K.: Co jsou tady usedlíci, s těmi si rozumíme se všemi. Když jsme byli mladší, tak jsme 

slavili narozeniny, svátky se sousedy. Akorát třeba, kdo nám moc nepřirostl, jsou tady 

sousedi, co si tady koupili chalupu, konkrétně z Prahy. To je takové jen „Dobrý den“ a „Na 

shledanou“ a jináč jako nic. 

M.V.: A ani ze začátku to nebylo dobré? 

Z.K.: Tak ze začátku jo, to jsme jim hodně pomáhali se vším, by se dalo říct, co 

potřebovali, tchýně a tchán a my potom taky a pak by se dalo říct, že toho jako spíš 

zneužívali a tak už to jako přestalo. 

M.V.: A co volný čas? Je tady na chalupě volný čas nebo je tu jen práce? 

Z.K.: Když máte něco rád a něco vás baví, třeba jako mě momentálně ty kytičky, já se 

točím pořád kolem toho, tak já si u toho odpočinu. Mě to prostě baví tak nějak a teď už té 

práce tady taky tolik není, protože chalupa je opravená, tak teď ta volnost už taky spíš je. 



M.V.: A pro manžela je tu volný čas? 

Z.K.: Tak pro něj je to velký relax, by se dalo říct, protože kdybychom byli v Klatovech, ve 

městě, tak tam je mu dlouhá chvíle, tady ho to baví. 

M.V.: Takže ta práce je vlastně jakoby koníček? 

Z.K.: Dalo by se říct. Protože vetšinu té práce tady si on dělával sám. Akorát na ty větší 

práce jsme si zjednali řemeslníky, ale jináč si všechno dělal sám. 

M.V.: A co ta 70. a 80. léta, když jste byli v tom městě, jaké výhody pro vás měla ta 

chalupa a třeba mělo to i nevýhody? 

Z.K.: Tak jsme sem hodně chodívali do lesa na borůvky a na jahody. 

M.V.: Byla to výhoda? 

Z.K.: Byla, bych řekla. 

M.V.: To ovoce nebo zelenina třeba všude nebylo k dostání? 

Z.K.: No, právě, že třeba jsme chodili do lesa na maliny nebo jsem si tady lecos 

vypěstovala. To bych řekla, že byla taková ta výhoda. A hlavně, že holky tady měly ty 

kamarády, že tady měly tu volnost. 

M.V.: Přes to léto? 

Z.K.: No. 

M.V.: Pamatujete na to nedostatkové zboží, že by vám to tady výrazně pomohlo nebo že 

jste tím třeba ušetřili? 

Z.K.: Třeba když tady měli manželovi rodiče slepice, králíky nebo tady různě pěstovali 

brambory, takže jsem měla tohle tady odsud, ze zahrádky věci a tak nějak. 

M.V.: A co takové ty, že jste si něco vyrobili a vozili do Klatov, že tady měl manžel dílnu? 

Z.K.: Tak třeba jsem potřebovala nějakou poličku, tak on mi to tady udělal. 

M.V.: A nějaká nevýhoda? Že byste dělala něco jiného o těch sobotách a nedělích? 

Z.K.: Třeba zkraje jsme se chtěli někam podívat s těmi známými sousedy z Klatov, 

jenomže pak už jsme byli vázáni tím, že jsme se museli starat o ty staré rodiče, takže jsme 

sem jako museli jezdit. To už nešlo tak nějak. Jináč bych neřekla, že bych sem nerada 

jezdila, to ne. 

M.V.: A dá se říct, že byste to třeba trávila jinak, kdybyste neměli tu chalupu? Já nevím, co 

byste dělali v Klatovech. Na procházku, do divadla, do kina? 

Z.K.: To nevím. 

M.V.: Tenhle čas vám to nebralo? 

Z.K.: Ne, vůbec ne. 

M.V.: Přemýšlela jste někdy o rozdílu mezi chatou a chalupou? 

Z.K.: Pro manžela by to asi bylo těžší, tam na té chatě, protože by tam měl volného času a 



to on jako nemá rád. A tady má pořád inspiraci a tady pořád může něco dělat. A pro mě 

nevím. Tam bych asi neměla takové vyžití, jako mám tady. 

M.V.: Ono je to sem z Klatov 20 km? 

Z.K.: No. Tak teď tady trávíme většinu času. 

M.V.: Teď vlastně jste v důchodu? 

Z.K.: No, teď jsme v důchodu, takže jsme většinu času tady a když není moc velká zima, 

tak jsme tady i v zimě a do Klatov jezdíme akorát tak nakoupit a zalít kytičky a jinak jsme 

na chalupě.  

M.V.: Tak mockrát děkuju. 

 

Konec záznamu 

 



Rozhovor s paní Evou Koderovou 

tazatel Alžběta Polzová 

 

A.P.: Jsme doma u paní Evy Koderové v Praze 8 v Bohnicích a budeme si povídat o 

chalupářské subkultuře. Já tě nejdřív poprosím, abys řekla něco o sobě, kde ses narodila, 

kolik ti je a jaké jsi měla dětství? 

E.K.: Jmenuju se Eva Koderová, narodila jsem se těsně po válce v červenci 1945, bydlela 

jsem v Dolní Kalné, to je taková malá vesnička v Podkrkonoší. Za války hned za Kalnou 

byly hranice, byly tam Sudety. Rodiče měli hospodu, koupili na úvěr docela velikou 

budovu, na jedné straně té budovy byla hospoda, na druhé bylo řeznictví. V patře bydleli 

podnájemníci, a protože v tom areálu byly sklepy, chlívy, nahoře byla nad těmi chlívy 

chaloupka, kde bydleli nájemníci, v jedné místnosti bydleli nějací lidé, kteří vyráběli 

zrcátka, v druhé místnosti byli lidé, co chodili do továrny, tam v té Kalné byla textilní 

továrna, která dávala obživu tam těm místním, tak ti tam bydleli. Je tam veliká zahrada, 

dvorek, kůlny, je to ve středu vesnice. Nad tou zahradou je hřbitov a kostel velikej, je 

zasvěcenej Svatýmu Václavu. Takže tam jsem žila celý dětství. Pak jsem, když mně bylo 

23 let, tak jsem se dostala do Prahy, začala jsem dělat v Praze, protože mám 

ekonomickou školu, kterou jsem udělala v Trutnově, kam jsem dojížděla z té Kalné, tak 

jsem převážně dělala v kanceláři a do Prahy jsem se dostala, dělala jsem tam 

v Papírnách. 

A.P.: A měla jsi třeba nějaké sourozence, jak to doma vypadalo? Tatínek byl furt v hospodě 

a maminka? 

E.K.: Tatínek byl nejdřív za války s maminkou v hospodě, ale potom přešel do spořitelny 

do banky do Nové Paky a maminka byla v té hospodě sama. 

A.P.: Takže jste tam taky pomáhali? 

E.K.: No. Na to strašně nerada vzpomínám, protože my jsme vlastně žádný soukromí 

neměli, protože tam byla kuchyň veliká a šenkovna, taková ta velikánská místnost a my 

jsme vlastně žili v té kuchyni, kde byl výčep a tam přes týden chodili chlapi na pivo a tak a 

seděli v té kuchyni, takže se to vlastně všechno odehrávalo tam, když bylo míň lidí nebo 

v zimě, tak to všechno sedělo v té kuchyni. A já jsem si tam mezi nimi hrála a poslouchala, 

jak si chlapi povídají příběhy, byla jsem takový to hospodský dítě. Nejvíc mně vadilo, že 

opravdu žádný neděle nebo soboty, protože to snad byl jeden zavírací den v tejdnu, když 

já se pamatuju, že to vždycky akorát maminka prala a všechno vydrbala, všechno to myla, 

když měla volno. Tak pamatuju se na jedny vánoce, že jsme seděli u štědrovečerní večeře 

a tam ten jeden domorodec už byl asi doma po večeři a šel na půlnoční do toho kostela, 



tak přišel k nám. Tak my jsme večeřeli a on tam seděl s náma. To bylo děsný. Já jsem tu 

hospodu prostě nesnášela. Ale potom, když vlastně jsem se vdala a v Praze jsme neměli 

žádnej byt, na ten jsme čekali, tak jsem se vrátila do té Kalné a bydlela jsem tam 

s maminkou a s tatínkem nahoře, už se to trošíčku…, ti nájemníci se vystřídali, bylo tam 

volno, tak jsme tam měli svůj pokoj a naši tam měli kuchyň, obývák a ložnici, takže jsme 

tam vegetovali společně. Tak jsem byla tam a potom, když maminka zemřela, mně se 

narodila dcera Andrea, maminka pak zemřela a já jsem dostala jako z dědictví tu chalupu 

a zahradu, protože tu hospodu vlastně znárodnili, to už pak vlastně našich nebylo, ale 

nechali tu zahradu a dvorek a ty chlívy, chaloupku, to nechali jako v soukromým 

vlastnictví, tak prostě tatínek a sourozenci rozhodli, že to bude moje. Ale protože tam byli 

nájemníci, už to byli starý lidi, tak my jsme tam upravovali s Pavlem, to byl můj manžel, my 

jsme upravovali okolo tu zahradu, dělali jsme si tam zurčící potůček a protože to byl 

takovej velikej břeh, tak jsme to rovnali do takových teras, aby se tam dalo ležet a sedět a 

tak. Potom ti Hloubcovi už byli hodně staří, tak odešli do domova důchodců do Vrchlabí a 

my jsme měli tu starou chaloupku k dispozici. To bylo radosti. A manžel byl děsně šikovnej, 

takže si to všechno tam přebudujeme k obrazu svýmu. To byla chalupa, kde byly dvě holý 

místnosti a jenom chodba taková úzká. Záchod byl po schodech dolů, takovej suchej 

záchod, nesplachovací. No a tak Pavel se dal do budování, tak jsme ty dvě místnosti 

probourali a z chodbičky se to všechno přepažilo, tam se udělala z jedný strany kuchyňka 

a malá koupelnička se záchodem. My jsme dělali všechno svépomocí, Pavel tam udělal 

krb takovej strašně krásnej, ježiš to bylo nádherný. Kde jsme mohli, tak jsme sebrali 

nějakej starej nábytek, všechno jsme to nastříkali jednotnou barvou, takovou tmavě 

zelenou a měli jsme tam oranžový závěsy, takže to vypadalo, že tam pořád svítí sluníčko. 

Tam nám bylo docela dobře. Takže takhle jsme fungovali deset, patnáct, možná osmnáct 

let. 

A.P.: To už jste tam jezdili jenom na víkendy? 

E.K.: Pak už nebyl tatínek, hospodu jsme dostali v restituci zpátky, takže rodina se 

rozhodla, že to budeme provozovat sami, nahoře jako penzion, dole restaurace. Takže 

jsme jezdili dělat na hospodu, jezdili jsme dělat na chalupu, protože se musela ta zahrada 

udržovat, tam se vysázely nový stromy a spousta okrasných dřevin tam dole byla, 

zlikvidovali jsme všelijakou zahrádku na zeleninu, to se tak jako postupně všechno 

upravovalo, ale na tuhle chaloupku jsme jezdili skoro každej tejden. Protože, že jo, jak se 

jezdilo ven z Prahy na víkendy, tak hurá v pátek na chalupu, tam se do neděle dělalo a 

zase zpátky. 

A.P.: Takže vlastně vy jste si to všechno dělali sami a posbírali jste všechno možný, kde se 



co dalo? 

E.K.: No, co kde bylo ze starýho nábytku. To byla ta první rekonstrukce vlastně úplně tý 

původní starý chaloupky, kde nic nebylo. Protože se tam musela předělat elektrika, 

natáhnout voda. 

A.P.: To tam nic nebylo vůbec? 

E.K.: No, to tam bylo tak jako venku. Koupili jsme nějakej plynovej vařič, vařilo se tam 

v komůrce na plynu a to byla ta první rekonstrukce, tam jsme bydleli, já nevim, asi 15 let. 

Pak se mně narodil Jakub, to jsme to akorát nějak dostali, takže Kuba byl miminko, tak 

jsme to začali budovat. 

A.P.: Takže když se ti narodila Andrejka, tak pak jste dostali tady byt, takže jste už bydleli 

tady a na víkendy jste to jezdili teda tam rekonstruovat a pak ještě dělat na hospodu a pak, 

když už byl Kuba, tak už to jako po nějaký tý první…? 

E.K.: No, to se pořád ještě předělávalo, když byl Kuba, to byl malinkej. Protože tam jsem 

byla pořád ještě jakoby na mateřský, i když už jsme byli pak nějak tady. No, prostě 

průběžně se to pořád vylepšovalo a vylepšovalo. 

A.P.: Takže s nějakým materiálem něco sehnat, to prostě nešlo, jenom to, co jste někde…? 

E.K.: No, my jsme na tom nebyli nejlíp, protože manžel dělal u nějakýho Bytostavu tady 

Praze, protože on musel odejít od Policie, když po prověrkách v nějakým tom 71. roce 

nebo tak, tak začal jezdit tady jako řidič náklaďáku, pak začal dělat nějakýho provozního 

v Bytostavu, ale pořád nebylo moc peněz. Já, že jsem byla na mateřské dovolené a z toho 

jednoho platu jsme zařizovali v Praze byt a teď tu chalupu, takže prostě ta chalupa se 

zařizovala z toho, co dům dal, co se sehnalo někde, nějakej ten nábytek. Takže to byla 

vlastně ta první rekonstrukce, kterou jsme dělali tak jako svépomocí. 

A.P.: A pak jste teda na chalupu jezdili i s dětmi? 

E.K.: Pak jsme tam jezdili i s dětmi, známí tam jezdili za námi, hodně tam jezdila i rodina. 

Protože bratr měl chalupu tam pod vesnicí Trosečný, tak se vždycky stavovali. Sestra 

měla chatu v Hořicích, ale docela to jako tam pořád jezdilo, protože dokud byl ten děda a 

tak, tak se to všechno tam stahovalo do té Kalné. Občas za námi jezdili známí, bylo to 

hezký, protože venku jsme měli ohniště, tak přes léto se tam tak vegetovalo venku, koupili 

jsme si bazén. 

A.P.: A to bylo v jakém roce asi ten bazén? To bylo ještě před 89. rokem? 

E.K.: No jo, to bylo za hluboký totality ten bazén. Ten stál tenkrát patnáct stovek. Protože 

vy jste ho měli potom v Hořicích taky za dlouhý léta, takovej podobnej, takovej světle 

modrej obdélník. Já nevim, to mohlo bejt 1983 nebo tak. 

A.P.: Jak jste tedy vůbec sehnali takový bazén? 



E.K.: Ale to bylo normálně. To bylo někde z Kotvy. Vezlo se to odsud z Prahy určitě. To 

Pavel vezl někde, nevím, už jak. 

A.P.: Mně to vždycky přišlo jako největší luxus. 

E.K.: To bylo, to nikdo nic takovýho nikdy neměl a my jsme se plácali ve vodě, vody bylo 

málo a domorodci to neměli rádi. Je fakt, že my jsme to, to pak nějak musely děti dorůstat, 

když my jsme ten bazén měli, protože se tam koupaly pár let a potom už vím, že chodily 

jenom na koupaliště, protože v Kalné je krásný velký koupaliště, takže coby malinký děti 

toho moc nevyužily. Ale bylo to krásný. Já se pamatuju, že to mně dělalo děsně dobře, že 

když bylo v létě krásně, tak jsme se naložili do bazénu a pili jsme tam šampaňský a takhle 

jsme si lebedili, že v bazénu a piju šampaňský, to byl vrchol slasti. 

A.P.: A když jste tam teda jezdili, tak kromě těch rekonstrukcí, co ještě se tam tak dalo 

podnikat? 

E.K.: Když byly ty děti ještě malý, tak to bylo děsně fajn, protože v tý době tam byla hrozně 

prima skladba lidí, že se to všechno družilo, my jsme tam chodili na plesy, dělaly se 

maškarní, všichni chodili za masky, chodilo se do Sokola, protože se nacvičovala 

spartakiáda. Se spartakiádou se jezdilo, já nevim, okresní spartakiáda, pak se jezdilo 

někde na Moravu, protože měli družbu, v té Kalné byla nějaká oblastní spartakiáda. 

Protože u toho byla děsná legrace, že se tak ty lidi vždycky sešli, srandičky, srandičky a to 

bylo třeba na tý spartakiádě strašně hezký, že Pavel to nenacvičoval, protože byl přes 

tejden vždycky v Praze a jezdil za náma jenom na víkendy a pak tam, jak cvičili chlapi, tak 

těch chlapů bylo strašně málo a Pavla potřebovali do party, a tak on jako, že: „Dobře, tak 

když potřebujete, tak já s váma budu cvičit, ale neumím to.“ A oni říkali: „To nic, to budeš 

kopírovat.“ Tak všichni dali ruce nahoru a Pavel za nima až pozdě, tak měli jsme z toho 

legraci. A tam se třeba, když byly velikonoce, tak na Velikonoční pondělí chodili všichni na 

pomlázku, tak to bylo super. Takže tam se tak nějak žilo, všichni se znali, bylo to hrozně 

sympatický. Pavlovi, coby Pražákovi, se tam hrozně líbilo, ale teď už je to úplně jiný nějak, 

nějak se to všechno zvrtlo. 

A.P.: Takže ty, i když jsi tam jezdila na tu chalupu, tak jsi tam byla vlastně jakoby za místní, 

tak tě tam brali? 

E.K.: Tak, že jsem tam měla strašnou spoustu kamarádek, známých a tak. Byli jsme mladí 

a byla velká legrace. 

A.P.: A vlastně jezdíte tam doteď? 

E.K.: Jezdíme tam doteď, ale protože Pavel asi před těmi devíti lety zemřel a my jsme tam 

přestali na zimu jezdit a nějak jsme pak za dva roky asi prostě zjistili, že do tý chalupy 

teče, že ten strop byl úplně promáčenej, protože to bylo všechno stejně původní, že jo, já 



nevim, přes sto let starý, tak jsme měli pak na rozhodování, buďto to na nás spadne nebo 

se s tím musí něco udělat. Tak protože jsme měli našetřený nějaký peníze, tak jsme se 

rozhodli, že děti budou pomáhat, seč budou moct, já že to budu financovat a že tu chalupu 

přestavíte ještě jednou teď jako úplně z gruntu. Takže se všechno sundalo, střecha, prostě 

zůstaly tam jenom obvodový zdi, nakoupil se materiál a byl tam jeden zedník, kterej se 

uvolil, že nám to pomůže postavit, kluci mu všelijak pomáhali, ale jako byla tam nějaká 

parta, která postavila takovou tu hrubou stavbu. To jsme koupili takový tvárnice a oni to 

přivezli všechno na paletách dolů k tý hospodě na ten dvorek a tam a teď jsme říkali: „Ale 

jak my to dostaneme nahoru?“ Protože vlastně ta chalupa je pořád jako v kopci, v patře. 

Já jsem říkala: „No, budeme to muset odnosit v rukou nahoru, protože jak bychom to tam 

jinak dostali?“ A ten zedník říkal: „No ani náhodou, aby se tohle nosilo v rukách.“ Tak 

objednal jeřáb, takovej neskutečně ohromnej, kterej tady dělá na těch velkých stavbách a 

ten vždycky vzal tu paletu s těma tvárnicema a přes tu hospodu, to se tak strašně vytáhla 

ta ruka… 

A.P.: To bylo ještě úplně před hospodou jako na hlavní silnici? 

E.K.: No, tam tak jakoby dole na dvoře. Tak tam přes tu hospodu to tam všechno postavil 

za tu chalupu nahoru na zahradu. Tam všechny ty palety vystavěl, to bylo úplně super. 

Kaleňáci tam chodili to fotografovat, stáli na mostě a koukali, co to je za akci. Je fakt, že to 

bylo, já nevim, třeba za dvě hodiny všechno složený, ale bylo to bez práce, bylo to úplně 

suprový. Takže ta mechanizace, jak strašně pokročila, tak vlastně tý práce fyzický hrozně 

ubylo. Takže my jsme nakoupili materiál, tam ti místní vlastně podnikatelé, že jo, už teďka, 

zedníci, tak to postavili, měla jsem tam kamaráda respektive spolužáka, kterej byl tesař, 

tak ten mně udělal ty krovy a střechu. Právě, že dřív to bylo vlastně jenom ty dvě místnosti 

a chodbička a teď je to tak, že ty dvě místnosti se spojily vlastně v jednu, udělala se tam 

nová koupelna se záchodem a schodiště nahoru a v tom patře by měly bejt vlastně tři malý 

místnosti a záchod se sprchovým koutem. Tak je to naplánovaný. Je tam nahoře i balkon, 

akorát ještě prostě se to musí všechno dodělat, protože to je ještě hodně peněz a hodně 

práce. A právě, že mladý, dcera se vdala, má dvě děti s manželem, syn se ještě sice 

neoženil, taky bude mít miminko a tak, aby se to tam všechno vešlo, myslím si, že se to 

tam nevejde prostě. Už je to zase malý, chtělo by to ještě asi jedno patro. To bude 

zajímavý. Tam, když malá začne brečet, tak se nikdo nevyspí. Ale uvidíme, je fakt, že tam 

jezdí rádi, tak doufám, že tam budou jezdit pořád dál a dál. 

A.P.: A ještě k těm jakoby vlastně prvním motivacím, jako dřív, když jste tam jezdili, když 

ještě jsi měla děti malé, tak jako jsi tam jezdila hlavně jako, že jsi chtěla vypadnout 

z Prahy? 



E.K.: No, že jsme chtěli vypadnout z Prahy, abychom byli venku, protože jsme všichni 

děsně rádi chodili do lesa a tak a tam na to koupaliště a byli jsme na zahradě, měli tam 

kamarády a dřív to tak jako bylo. Co tady v Praze na tom chodníku? 

A.P.: A vy jste na dovolené normálně jezdili, že jo? 

E.K.: No, normálně jsme jezdili ještě. Tak tam jsme byli třeba, já nevim, tejden a tak, ale 

pak jsme ještě jezdili docela dost k moři za teplem. To bylo buďto do Bulharska nebo do 

Rumunska nebo potom autem jsme jezdili nahoru, ale tam jsme byli asi jenom jednou 

nebo dvakrát, na Rujanu. 

A.P.: Ale v létě, když jsi byla ještě s malými dětmi, jsi byla na chatě pořád? A pak prostě 

víkendy? 

E.K.: Hm. A pak už jenom víkendy. 

A.P.: A teď jezdíš taky víkendy, co práce dovolí? 

E.K.: Hm, teď jezdím taky. Právě jsem tam byla teď v sobotu, jak bylo krásně, začátek 

února, ono bylo tak nádherně a když jsem to tam viděla, tak jsem říkala: „Pane Bože, 

musím jet příští tejden znova. Musím ostříhat stromy a rozhrabat krtičiny a pohrabat a tak.“ 

Už mě to zase chytá. Přes zimu tam nemusím, protože tam je zima, ale je fakt, že tam na 

chalupě bylo venku patnáct stupňů a na chalupě bylo asi pět stupňů, bylo to strašně 

studený. Jak se tam prostě nejezdí, tak než se to vytopí, tak to dlouho trvá. 

A.P.: Pěstuješ tam ještě něco teď? 

E.K.: Máme tam akorát jahody, nějaký rybízy, angrešty a tak. 

A.P.: A dřív? 

E.K.: No, dřív to bylo tak, že jsme tam měli políčko a všechnu takovou tu zeleninu jsme si 

pěstovali sami, mrkev, brambory, ale jako bylo to teď tak už neúnosný, že jsme to všechno 

zlikvidovali. Protože když se tam třeba 14 dní nejede a neprší, tak to všechno zajde. 

Akorát, co tam ještě na kompostu Andrea mívá, dýně, patyzony a tak. Ale teď je 

neskutečná úroda slimáků, to je děsný. My to tam máme už asi tři nebo čtyři roky, ale je to 

rok od roku horší a to je strašný. Oni už jsou venku ještě za šera, to já jich seberu tak sto, 

dvěstě a pak končím, už se mně nechce. A druhej den jdu a je jich tam zase sto, dvěstě, 

tak je zase posbírám. Tak oni  nemají žádnýho přirozenýho nepřítele, tak se strašně 

rozmnožujou. 

A.P.: A nevíš, to je až teď poslední dobou? 

E.K.: No, dřív nebyli. A nedá se to solit, my jsme to občas ze začátku solili, ale to se tou 

solí zničí tráva, to všechno vyschne, tak to jsme přestali, tak to je neštěstí, slimáci jsou 

neštěstí. 

A.P.: A ještě něco k nějaké té výbavě té chaloupky, jako nábytek, to je jasné, to jste 



posbírali, asi i z hospody jste něco a tak různě, že jo? 

E.K.: Z hospody ne, protože my jsme tam třeba ještě na půdě, když byl můj dědeček, tak 

tam byl jeho nábytek, to je veškosn, starý skříně takový všelijak vyřezávaný a 

prolamovaný, měli jsme tam takový ty truhly hnědý, dřevěný lavice, postele, to jsme 

všechno nastříkali na to zeleno, takovou poličku, na který byly zavěšený hrnečky, tu jsem 

právě měla po tý babičce z Branný, starý dědovy obrazy, můj dědeček nám tam dlouho 

visel, protože tomu bylo už teď asi 200 let. To byla taková, dřív se to tak dělalo, krásnej 

velkej zarámovanej obraz a byla to fotografie dědy, ale byl vymalovanej potom ještě, tak to 

tam viselo a pak jsme tam měli okolo toho krbu, Pavel sbíral staré brýle, tak jsme tam měli 

všelijaké brejličky, starou lampu, starý takový ty židle tonetky, to jsou takový ty z toho 

ohýbaného dřeva. 

A.P.: Máš tam k něčemu nějaký extrémně kladný vztah, něco, co tam máš nejradši? 

E.K.: Tohle byla ta stará chalupa, protože pak se ten nábytek starej, když jsme teď 

přestavovali chalupu, tak to se všechno zase dalo zpátky do kůlen a pořizovali jsme 

nábytek novej, daly se tam nějaký válendy, dala jsem dělat dřevěnej stůl a dřevěný lavice 

k tomu, ale jako z novýho dřeva, protože tamto bylo všechno starý a prolezlý červotočem. 

Tak, abychom nemělit teď na chalupě červotoče, tak tohle šlo všechno pryč. Třeba ten 

starej veškosn a stará skříň a tak, pro to si přijel Ivošův brácha z Moravy, oni jsou někde 

z Petřvaldu, dali tenhle starej nábytek někde vylouhovat, aby byl úplně jako zbavenej 

všech těch nánosů a to, všechno to navoskovali a mají překrásnej starej nábytek 

zrestaurovanej. My jsme se tam byli na to podívat, mají z toho zařízenej velkej obývák, 

z toho všeho, co od nás odvezli, oni si přijeli velkým náklaďákem na tu chalupu, protože 

jsem jim dávala i jarmárku starou, to byla taková skříňka, po jedné straně to mělo takový 

hluboký šuplíky, po druhý straně jenom dvířka, pak byly police, tak to všechno dali někde 

zrekonstruovat a mají z toho super doplňky v bytě. Ale my teď už, co tam je, tak jenom 

dřevo a kámen, kterej je znova obloženej v té chalupě, jsou tam nechaný trámy, takže to je 

takový jakoby napůl chalupový, že je to takový teplý s tím dřevem. 

A.P.: A teď už topíte jenom v tom krbu? 

E.K.: Teď topíme v krbu, sice tam máme ještě přímotopy, ale tak ty se používají jenom 

minimálně, třeba v koupelně, aby tam bylo teplo a tak. 

A.P.: A dřív jste tam topili jak? 

E.K.: Krbem, ale měli jsme tam ještě kamínka na uhlí. 

A.P.: Napadá tě ještě něco, co bys sama chtěla o chaloupce říct? 

E.K.: Nevím, je fakt, že mně tam vždycky bylo strašně dobře. Jak v tý starý chalupě, 

protože jak jsme si to dělali všechno sami, tak člověk měl ke každýmu tomu okýnku a já 



nevim nějakej vztah, děti tam vyrůstaly, bylo to takový strašně hezký období, chalupa 

pěkná nebo pro nás pěkná, spousta příjemných kamarádů tam, Pražáci tam docela rádi 

jezdili. 

A.P.: Přemýšlela jsi někdy o rozdílu chata a chalupa? 

E.K.: No, tak asi vím, jakej je rozdíl mezi chatou a chalupou podle mě. Na chatu se lidi 

choděj rekreovat a na chalupu se jezdí dělat. Protože když je ta chalupa stará, tak chce 

pořád práci, takovej věčnej koloběh, že se pořád musí něco spravovat a tak a vylepšovat a 

pořád a pořád. Jen doufám, že ty děti tam budou pořád jezdit a furt dělat a dělat. I když už 

ta doba je jiná, teď jsou ty zájmy úplně jiný. 

A.P.: Tak děkuji za rozhovor. 

 

Konec záznamu 

 



Rozhovor s panem Kozou  

tazatel Eva Skálová 

 

E.S.: Tak já bych se vás nejdřív zeptala, odkud pocházíte a kdy jste se narodil, na rodinu a 

tak? 

K.: Pocházím z Rovné u Strakonic a tudle chalupu jsme si koupili a tam z tý samoty 

pochází žena, má to se švagrovou napůl, tu chalupu samotu. 

E.S.: A vy jste si ji koupili v jakým roce, tu chalupu? 

K.: Tudletu? 

E.S.: No, tu, co máte. 

K.: 1972. 

E.S.: A to vám bylo kolik teda, vy jste se narodil kdy? 

K.: V roce 1934. To mi bylo asi 35 let. 

E.S.: A vaše rodiče jsou teda z Rovný? 

K.: Moje rodiče bydleli v Rovné v tý chalupě a tu jsem dal teď té Vendulce naší. 

E.S.: Takže oni tam bydleli vaši rodiče a vy jste pak si ji koupil a začal jste tam jezdit na 

chalupu? 

K.: Ne, já jsem ji podědil, tu chalupu a teď jsem ji zase dal té mé dceři a ona ji přestavěla. 

Kus jí zbourala a kus jí opravila a udělala si tam asi sedm místností. 

E.S.: Takže velká chalupa. 

K.: No, asi 22 metrů dlouhá. Má tam tři záchody, dvě koupelny a dva sprchový kouty a dvě 

kuchyně. 

E.S.: To už je úplnej barák teda. To už není chalupa ani. 

K.:  Tak tu jsem dal a tuhletu samotu, podědila žena půlku, její švagrová taky půlku. 

E.S.: Takže vlastně máte půlku jedný chalupy a druhou jste daroval? 

K.: No, druhou chalupu jsem dal dceři. A tuhle jsme si koupili se ženou v 72. roce od 

nějakýho Strnada. 

E.S.: A proč jste si koupili chalupu?  

K.: Protože ta chalupa pro mě byla malá. Oni tam udělali tu chalupu, ty místnosti tam 

udělali ze stodoly, z maštale, to bylo hospodářství, asi 3 ha tam bylo. A oni si tu chalupu 

udělali z tý maštale a z toho a nahoře udělali podkroví. To samý, co je dole, to je nahoře, 

na půdě jako. Tam byla velká půda taková, ta zemědělská, já to mam vyfotografovaný, já 

vám to ukážu. 

E.S.: Já se pak ráda podívám. A když jste koupili tu chalupu, v jakém byla stavu? Museli 

jste ji hodně opravovat nebo byla úplně …? 



K.: Tadleta? 

E.S.: Tak třeba ta v tý Rovný. 

K.: Tak tu v tý Rovný, když rodiče umřeli, tak jsem, dokaď tam byli, tak jsem to tam moc 

nemohl opravovat. A potom, když ti rodiče umřeli, tak jsem to opravoval, podlahy jsem tam 

dal, okna, všechno a tihle blbci to všechno vyházeli a dali si tam euro okna, takže jsem se 

tam vlastně dřel, když se to vezme, hnedle zbytečně. 

E.S.: Protože teďka to zase dali všecko pryč. 

K.: Tam pod Rovnou je taková skládka, tam chalupu celou navezli, byla kamenná ještě. 

E.S.: A ta druhá chalupa byla v jakým stavu? 

K.: Ta tý manželky? 

E.S.: Hm. 

K.: Tam jsme taky udělali podlahy nový betonový, futra nový, dveře, střechu jsme tam 

opravili, teď jsme ji celou nahodili, opravili, 35 pytlů malty tam padlo na tu chalupu, obílili 

jsme ji. Je to za Rovným na takovým vršíčku, jedna chalupa u silnice takhle. 

E.S.: A jak jste to stíhali, když jste měli dvě chalupy, kde se muselo pracovat? 

K.: No stihli jsme to vždycky, protože já jsem jezdil se sanitkou, a když jsem sloužil v noci, 

tak jsem pak dva dny měl volno. Já jsem šel třeba do práce za měsíc patnáctkrát. Protože 

jsem šel navečer v sedm hodin, sloužil jsem dvanáct hodin do rána nebo jsem šel 

v sobotu, sloužil jsem od rána od pěti do večera do sedmi a v neděli jsem byl doma a 

navečer jsem zase šel na noční, takže jsem měl asi 14 dní volna. 

E.S.: Jako v kuse třeba? 14 dní v kuse nebo takhle rozházeně? 

K.: Ne. Po té noční jsem byl doma a druhej jsem šel třeba jenom na osm hodin a pak zase 

jsem měl za tu sobotu, když jsem tam dělal dvanáct hodin a další neděli třeba taky jsem 

měl dvanáct, tak jsem měl 24, tak jsem měl jednu směnou nadělanou. 

E.S.: Takže jste to pak rozděloval mezi jednu a druhou chalupu? 

K.: No. A to jsem tam taky ještě, když ti rodiče umřeli, tak to jsem tam měl kachny, králíky, 

dvacet slepic. Vejce žádnej nechtěl, tak jsem ty slepice zabil. 

E.S.: To jste tam musel jezdit každej den, když jste měl takhle zvířata? 

K.: No, každej den jsem tam jezdil. Když jsem přijel z práce, já jsem měl Babetu, tak jsem 

to dojel tam nakrmit. Nebo jsem jel z Prahy, tam jsem někoho vezl, domů jsem jel sám, tak 

jsem tam zastavil a nakrmil jsem to, protože to bylo jedno, jestli jsem jel sem přes Řepici 

nebo po státní. 

E.S.: A jak dlouho jste tam měl takhle ty zvířata, než jste se na to vykašlal? 

K.: Deset let. 

E.S.: A to už souběžně jste měl i tu chalupu vaší ženy? 



K.: No, tam ještě taky byli rodiče její. Matka, otec, ten umřel asi v 80. roce a matka tam 

byla s tou, ta švagrová je rozvedená, teď má teda přítele, ale byla tam jenom s tou 

babkou, bydlely tam spolu. 

E.S.: A kdo vlastně jezdil všechno na tu vaši chalupu? Vy, vaše děti nebo … ? 

K.: No, děti a já. 

E.S.: Jako že tam třeba byly na prázdninách? 

K.: No, byly. Ony, když ještě nebyly vdaný, udělali jsme tam z maštale místnost, že jsme 

vyvezli tu dlažbu a betonovali a obezdili jsme to, tak se tam nastěhovaly a bydlely tam. 

Než se vdaly, tak tam bydlely možná pět let samy. Tady nechtěly bydlet s námi. Dělaly 

v Německu vždycky v létě na brigádě, tak do toho ty prachy daly, no. Ona přijela domů, 

hodila 2 000 marek na stůl a povídá: „To je 24 000 nebo 22 000.“ A já jsem dělal 

v nemocnici za dvanáct tisícovek. Tam se moc nebralo, dvanáct až čtrnáct. 

E.S.: Takže jste tam jezdili s dětma a potom s vnoučatama taky nebo ty už tam nejezdily? 

K.: Ony mají vnoučata, ta jedna jezdí na kole, tej je asi 4,5 roku a tamta, co tam je, tak ta 

má malinkýho, tomu je půl roku. 

E.S.: A když jste se do tý chalupy dostali, tak jste ještě neměli děti? Nebo už jste měli děti 

v tom 72. roce? 

K.: No měli, ta se narodila v 70. roce. Dva roky už jsme tady bydleli a ta se narodila a ta 

druhá v 72. roce. Ta už se narodila jako tady. No a tamta se ještě, to jsme bydleli támhle 

ještě u sestry v Holečkově ulici asi rok jenom přes zimu. V létě žena byla furt na tý samotě. 

E.S.: Když byla na mateřský jako? 

K.: No, s tou starší tam byla. 

E.S.: A vy jste tam jezdil, když jste měl čas? 

K.: No, já jsem tam za nima jezdil. 

E.S.: To muselo bej něco, když jste teda měl dvě chalupy a ještě jste barák tady ve 

Strakonicích. 

K.: To vlastně tři jsme měli. 

E.S.: Jakto? 

K.: Tady tu, v tej Rovnej a ještě tu samotu. 

E.S.: Jo vlastně ještě tu samotu. 

K.: Tam byla babka, to jsme museli tu samotu každej rok opravit, obílit, aby to vypadalo 

trošku. Teď jsme ji vyfešákovali, je nabílená, pěkná. Na žluto je, až pojedete okolo ní, tak 

se podívejte. 

E.S.: Kam jste jezdili častěji? Na kterou z nich? 

K.: Do Rovný i tam. V sobotu a v neděli jsme vždycky jeli tam. A takhle přes tejden jsme 



jeli taky. 

E.S.: Jako třeba na houby a tak? 

K.: No taky. Tam je hned vedle les. A my máme svůj les, my máme asi 30 arů lesa. 

E.S.: Jako že patří k té chalupě? 

K.: No a tam jsou takovýdle stoletý stromy. To má žena půlku toho lesa a švagrová taky. 

Ale nestojí to za nic. Můj táta řikal: „Nikdá nechtěj s nikym nic dohromady.“ Vždycky mně 

říkal: „Manželství jsou dva lidí, a když se nedomluví, tak to nestojí za nic“, povídá. Když 

má někdo něco s někým dohromady, tak … Já třeba řeknu: „Hale, ty nemáš prkna, 

porazíme tři stromy, nařežem prkna a něco tady s nima uděláme.“ „Ale to je škoda.“ Tak já 

povídám: „ Tak až ti je někdo ukradne, tak už to nebude.“ 

E.S.: Takže jsou to vždycky takový spory, když je jeden dům a dva lidi? 

K.: No, to víte. Ono, když nemá děti, tak … Ty naše děti se o to starají. Do hrobu si to 

nevezme a státu to nedá asi. 

E.S.: Hm, to už se nedělá. A tam na tý chalupě, ne na tý samotě, ale tamta je normálně ve 

vesnici přímo? 

K.: No, přímo proti kulturáku. 

E.S.: A je tam hodně chalupářů nebo tam jsou spíš lidi jako místní? 

K.: No chalupářů ani tam moc není. Ono je to dost obydlený jako nastálo. Jestli je tam 

čtyři, pět chalupářů, víc tam není.  

E.S.: Takhle málo? 

K.: No, ono to je, Řepice taky. Z Řepice sem to je 5 km a to v Praze, když pojedete někde 

támhle z těch Stodůlek a z toho, tak pojedete ještě dál. 

E.S.: No, to rozhodně. Hlavně dýl, i když je to kousek. 

K.: A to si ta menší holka, ta Jana, ona dělala v kulturáku a teď je tady v cestovce, nad 

Bečvářoc je cestovka nějaká, tak tam dělá, tak ta si ještě v Řepicích koupila chalupu. 

E.S.: Takže chalup v rodině je mnoho. 

K.: Takže ona má svou, tamta druhá ma taky svou a my máme taky svou, protože tady 

jsou jenom čtyři místnosti, tady by to … A přistavovat tady nechtěli, takže si koupili to. Tak 

oni se sem jednou nastěhujou a třebas tu Řepici dají holce. 

E.S.: A takže třeba v tý Rovný, když tam není moc chalupářů, tak jste vlastně byl neustále 

nějak ve styku s těma místníma obyvatelema? A dobrý nebo vás brali jako chalupáře? 

K.: No, jako chalupáře.   
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E.S.: Když jste na té chalupě býval, tak jste tam jenom pracoval nebo jste i třeba nějak 

trávil volný čas tam? 

K.: Tak ono furt pracovat nemůžete. 

E.S.: A máte nějaký koníčky třeba? 

K.: Tak ptáky pěstuju a psa, kytky. 

E.S.: Kytky pěstujete taky? 

K.: Tady to všechno sázím já. 

E.S.: Já jsem myslela, že vaše žena právě. 

K.: Žena má taky svý. Tak máte se tady dívat jenom na prázdnej plot, tak … 

E.S.: To je jasný. Spíš mě udivuje, že jste to jako všechno mohl stíhat, opravovat všechno 

a kytky. A třeba když jste tam byl v tý Rovný, tak jste chodil s ostatníma místníma třeba do 

hospody nebo tak? 

K.: Taky, no. 

E.S.: Vy jste byli kamarádi? 

K.: No a pouť tam byla vždycky, to jsme si tam i koupili prase zabitý a tam jsme si nadělali 

jitrnice a pozvali jsme tam, měli jsme tam celej večer …, metrákový prase. Pak jsme 

švagrový dali něco a rozdali. 

E.S.: Takže vztahy byly dobrý? 

K.: No. Musíte taky z toho života něco to. Ono tady v té chalupě, tady jsme přišli, tady 

nebylo dohromady nic. Ona tady ještě bydlela asi dva roky ta majitelka dole a my nahoře a 

topení tady nebylo a futra tady byly takový dřevěný široký. 

E.S.: Tady nebo v tý Rovný? 

K.: Tady. Tak jsme ty futra vyházeli, dali jsme tam nový, dveře jsme tam dali, takový ty 

dýhovaný. 

E.S.: A proč jste vlastně nebydleli v tý nějaký z těch chalup? Proč jste se stěhovali do 

Strakonic? Protože tam ještě byli rodiče? 

K.: No tak v té Rovné byly dvě místnosti velký a byli tam ti rodiče a tam zase byla ta 

švagrová s tou babkou, tak jsme si koupili tohleto. 

E.S.: A to ještě teda jako za komunismu, ještě kdysi dávno? 

K.: No, v 72. roce. 

E.S.: Takže jste si během dvou nebo tří let koupili tady ten dům a chalupu? 

K.: No, tenhleten dům a chalupu jsme podědili. Když vám někdo něco dá, tak už to snáž 



opravíte, ne? Kdežto tohle jsme si museli koupit, jenže tenkrát ono to nestálo taky za nic, 

ale já jsem si třeba půjčil v nemocnici 10 000, koupil jsem si za to kotel a všelijaký věci. 

Tady za tím je šest metrů krásná zimní zahrada. 

E.S.: Takže jste udělal ještě takovouhle zimní zahradu, jo? 

K.: No, to tam mají oni. Tam mají kytky. 

E.S.: Ale to vás musí mrzet, že jste tam strávil tolik práce a času a oni teď všechno… 

K.: No, to mně mrzelo, protože přijel buldozer a vyboural to. Polovičku, 12 metrů, toho 

vyboural. Ale zase že tam ona bydlí, líbí se jí tam a že tu chalupu zhodnotila. Jako že to 

nenechala, dali novej krov na to a všechno. 

E.S.: A vy jste tenkrát to opravoval a pracoval tam sám? 

K.: Sám se ženou. 

E.S.: Jenom vy dva nebo nějaký kamarádi vám občas pomáhali nebo úplně sám? 

K.: Sami, na práci nikoho neseženete dneska. Byly tam dřevěný podlahy, tak jsem to 

vykopal, vyvezl, zabetonoval. 

E.S.: Takže práce jak na kostele. A teďka je tam hotový všechno? 

K.: No, to dělat můžete furt. Teď chceme dát nový okna. 

E.S.: Co to pro vás znamenalo, když takhle jste zjistil, že máte třeba tři dny volna před 

sebou, že můžete jet na chalupu? 

K.: No tak jsem si udělal, co tam budu dělat, taky někdy pršelo a šel jsem do Písku nebo 

na houby. Furt dělat nemůžete. 

E.S.: Ale těšil jste se tam asi? 

K.: No, to jo. Ono je tam hezky. Okolo všechny ty pole jsou jejich. A když to, tak vyjdete 

ven, tak jste na zdravým vzduchu. Hned je kousek tak 500 m les, tak jdete do lesa. Já tam 

přijdu, jdu s tim psem vždycky se tam projít, on se vyběhá. No, ale z druhý strany je 

silnice, hned kousek asi 10 m to je od silnice. 

E.S.: A na tý samotě, to ne, tam je to samota, ale zas tam je ta švagrová. 

K.: No. 

E.S.: A ta tam bydlí nebo taky jezdí na chalupu? 

K.: Ne, ta tam bydlí s přítelem.  

K.: /Prohlížení fotografií/:Tyhle dveře stály 20 000, nemyslete si, tam chceme dát plastový 

okna a on řekl 80 000. My jsme mysleli tak 40 000 nebo 50 000. Dřív to bylo laciný. U nás 

byl jeden dědek a ten řikal, že když ve vsi někomu postavil barák, že ho postavil za 

100 000, to bylo laciný, dřív cihla stála korunu, dneska stojí osm. 

E.S.: Takže myslíte, že opravovat chalupu, třeba dneska tu vaši, by asi bylo horší? 

K.: To víte, že je to horší. 



E.S.: To by bylo asi na delší lokte, co? 

K.: Todle jsme otloukli celý, to bylo pelešený, tak to otloukli a jedna firma nám to nahodila 

za 60 000. Dneska by za to chtěli možná 150 000. 

E.S.: A ty rekonstrukce těch obou chalup byly dokončený ještě za komunistů? 

K.: Ne, i po. Jak byly peníze a čas. Když nemáte peníze, tak si nemůžete koupit to, musíte 

koupit jenom jedny dveře nebo dvoje a za půl roku zase další. 

E.S.: Takže vlastně když jste byl ve Strakonicích, tak jste pracoval, abyste potom mohl …? 

K.: No, sedl jsem na motorku, auto, měli jsme embéčko, já ho měl nejdřív v celý vsi rodnej, 

to jsem prodal, ono stálo 44 000, já jsem ho prodal za 38 000 a přišetřili jsme a koupili 

jsme tuhletu chalupu. Ta chalupa vypadala venkovsky, měla jedno okno ve štítě. 

E.S.: Tak, jak klasicky v Jižních Čechách ty chalupy takhle vypadají vždycky. 

K.: A takhle jsme to tam měli zrychtovaný my, když byly děti malý, na rekreaci. 

E.S.: Tak jak to bylo blízko, tak to skoro mělo cenu tam jet třeba na odpoledne, že jo? 

Jezdili jste? 

K.: No. On tam byl ten dobytek. Tady byla maštal, jedna místnost, tady takovej domeček, 

vrata od stodoly, z toho je kuchyně udělaná. 

E.S.: A to bylo takhle, že tady nebyl dvůr? 

K.: Jako do elka. Tady tomu se říkalo sejpka a takový … 

E.S.: A myslíte si, že kdybyste chalupu nezdědili, že byste si stejně koupili nějakou? 

K.: Koupili. 

E.S:. Chtěli jste takhle někam ven jezdit? 

K.: No. My jsme chtěli, i kdyby byla ta holka v té Řepici nekoupila tu chalupu, tak jsme 

chtěli, že si koupíme nějakou, že tam budeme pěstovat nějakej dobytek. A to jsem tam měl 

ještě králíky i divoký kachny jsem tam měl. 

E.S.: A vy jste byl ve Strakonicích, když odtud nepocházíte kvůli zaměstnání nebo proč? 

Manželka: Protože my jsme neměli byt žádnej. Manžel tady dělal, já jsem sem přišla 

z toho Písku, takže nám nic jinýho nezbejvalo, než tady něco koupit. 

K.: My jsme měli složíno taky na družstevní byt, ale nekoupili jsme ho. Za tři roky potom 

bysme ho bejvali dostali, když jsme tady tři roky bydleli. Pod Hvězdou na Mlýnský jsme 

měli bydlet. 

E.S.: A nechtěli jste asi do bytu, že jo? 

K.: No tak radši jsme koupili tohle. 

E.S.: Tak máte výhodu, že jste ji měli takový kousíček. Většinou třeba lidi právě, když 

pracovali celý týden a někteří i v sobotu, tak pak bylo docela těžký jako honem na chalupu, 

tam honem něco dělat a pak honem zase zpátky a zase do práce. Tak to máte takhle 



výhodný. 

K.: Tam jsem jezdil na kole taky. Autobusem jsem tam jezdil, ještě tam jezdila městská 

doprava za korunu a každou hodinu. Když jsem zašel do hospody na pivo, on mně ujel, já 

jsem povídal: „ Jéjej, on pojede další.“ On se otočil tady a jel znova. Teď už tam jezdí asi 

třikrát za den jenom a ještě za deset. 

E.S.: Když jste pak přišel do důchodu, když jste důchodcem, tak jste měl spoustu času, tak 

to jste jezdil na chalupu furt? 

K.: No, to jsem dělal tady a jezdil na tom kole. 

E.S.: Jsou tam taky nějaký chataři nebo jenom chalupáři, nebo jestli to rozlišujete? 

K.: Pilnejch tam mají chalupu, ale chaty ne. Ani těch chalupářů, v tej Pačkojc chalupě, to 

jsou dvá. 

E.S.: Je fakt, že většinou ty chaloupky mívají ti Pražáci a takhle. 

K.: Čtyry, pět, víc jich tam není. 

E.S.: Čtyři, pět domů, čtyři, pět chalup? 

K.: No, který jsou jako na rekreaci, kterou  mají Pražáci. Jinak je to všechno obydlený 

nastálo. 

E.S.: A teď vlastně už nemáte skoro kam jezdit na chalupu, jedině na tu samotu? 

K.: No, na samotu. Tam můžete dělat od rána do večera, tam je furt co dělat. To bylo 

hospodářský stavení, takže když chcete třeba, tak můžete natřít okna nebo leccos. 

E.S.: Takže by se dalo říct, že od 72. roku máte furt spoustu práce? 

K.: No, to jsme měli. Ono i v tejhle chalupě, oni naši nebyli v JZD, měli asi 3,5 ha a nebyli 

v JZD, tak jsme to dělali, měli jsme tam na to traktor. Měli jsme tam i krávy, čtyry krávy 

jsme měli v té maštali. 

E.S.: Takže třeba 10 let jste tam jezdil opravdu fakt pravidelně, abyste krmil zvířata každej 

den třeba? 

K.: No, furt. 

E.S.: Takže tím pádem na tu samotu jenom jednou za čas? 

K.: No, to jsme jezdili zase v sobotu. 

E.S.: Takže přes tejden jste jezdili do Rovný, v sobotu, v neděli jste jezdili na samotu? 

K.: V Rovnej jsme zastavili, dali jsme slepicím a jeli jsme dál. 

E.S.: Tak to jste opravdoví chalupáři teda. 

Manželka: Mamince bylo 84 let, tak jsme tam jezdili, pomáhali jsme jí. 

K.: Já, když jsem měl službu, tak tam žena jela s dětma v pátek třeba autobusem. 

E.S.: Tak to je dobrý, že děti tam mohly trávit prázdniny, že vyrůstaly prostě venku. 

K.: Tam je plac všude, když se podíváte, tak tam je to všechno naše. 



E.S.: Taky si myslíte, že v Čechách má chalupu skoro každý? Nebo co třeba vaši známí 

nebo tak ze Strakonic? 

K.: No, ale hodně mají chalupy. 

E.S.: Tady v okolí nebo jezdí někam pryč? 

K.: Na Šumavě jsou a lecjak. 

Manželka: Spíš v tom okolí, ne? 

E.S.: To asi ale většinou bejvá to dědictví, že jo? Většinou rodiče jsou z vesnice a pak jim 

připadne chalupa. 

K.: No. To víte jinda, když se člověk narodil chytrej, tak jinda jste dostala chalupu na vsi 

jenom za převod. Lidi se toho chtěli zbavit. 

E.S.: Bejvávalo to dřív, jo? 

K.: Chtěli se toho zbavit a měli strach, že tam byly nějaký pole, takže budou muset jít 

někdo do JZD, tak to dávali jenom za to, a kdo byl chytrej, tak to koupil a pak to prodal. 

E.S.: A kdyby to mělo pole, tak ty lidi musí začít pracovat v JZD nebo dát to pole? 

K.: Protože ono většinou ty pole, lidi se jich zbavili a dali je státu. Tak jako udělali z mý 

rekrační a když potom se JZD dobře dařilo, už tam platili dost, tak už ani o ně neměli 

zájem, postavili bytovky a rodina celá tam přišla, on jezdil s traktorem, ona krmila v kravíně 

a bydleli v tom stabilně. 

E.S.: A vy jste neměli pole, vy jste měli jen lesy? 

K.: Ale pole jsme měli taky. 

E.S.: A měli jste tady ten problém s tím? 

K.: Neměli. My jsme nebyli v JZD, my jsme si to obdělávali sami. Protože oni nám naše 

pěkný pole vzali a začlenili je.  A potom, když už byli rodiče starý, já to potom dělal ve 

skutečnosti sám, když jsem přišel po tej noční. Už byli starý, tak už to potom dali taky do 

JZD. 

E.S.: Že už neměli jako sílu se o to starat a obdělávat to. 

K.: No, to já už jsem tady bydlel možná 10 let. 

E.S.: A vy jste se teda narodil tam, a když jste se potom oženil, tak jste si koupil hned dům 

tady? 

K.: No, tady jsem sehnal dům a tady jsme bydleli. 

E.S.: Tak já si myslím, že vlastně jsme zodpověděli úplně všechno, co tady máme. Tak 

vám děkuju mockrát. 

 

Konec záznamu 

 



Rozhovor s panem Karlem Kumbárem, 14. srpna 2008  

tazatel Jitka Sobotková 

 

J.S.: Já teda na úvod řeknu, že s panem Kumbárem natáčíme 14. srpna 2008 

v Uhřínovicích na jeho chalupě. Já bych vás na úvod chtěla požádat, jestli byste řekl pár 

věcí o sobě, kdy a kde jste se narodil, odkud pocházíte? 

K.K.: Tak já jsem se narodil v Jihlavě před 55 roky. Pracuju v Moravských kovárnách celej 

život, takže zhruba 40 let v kovárnách a teď jsem v invalidním důchodu. 

J.S.: Čím byli vaši rodiče? 

K.K.: Můj tatínek byl kovářem taky, taky tam dělal. A maminka dělala dělnici 

v Technometře.  

J.S.: Takže jste to povolání jakoby zdědil? 

K.K.: Ano, po tatínkovi víceméně jsem to zdědil. 

J.S.: Vy jste teda říkal, že jste se narodil v Jihlavě, takže dětství jste prožíval tam? 

K.K.: Taky v Jihlavě a jezdili jsme k prarodičům od maminky nebo od tatínka a ti byli na 

vesnici. Pocházeli z Vracova a z Batelova. 

J.S.: Takže tam jste trávili volné víkendy? 

K.K.: Tam jsme trávili soboty a neděle většinou. 

J.S.: Jak na to vzpomínáte, na to dětství?  

K.K.: Já myslím, že to bylo celkem pěkný.  

J.S.: Máte nějaké sourozence? 

K.K.: Mám bratra. Manželka mně zemřela asi před 7 roky a dvě dcery mám. 

J.S.: A co dělají dcery, jestli se můžu zeptat? 

K.K.: Jedna je v Praze, ta vystudovala Fakultu tělovýchovy a sportu a teď dělá u nějaký 

agentury jako nějakej management a druhá je mzdová účetní. 

J.S.: A jsou obě v Praze nebo v Jihlavě? 

K.K.: Ne. Ta mladší je v Praze, starší se provdala tady v Uhřínovicích. 

J.S.: Takže jste takhle zakotvili. 

K.K.: Jo, tady máme dvě vnoučata. 

J.S.: A navštěvujete se? To už jste tady skoro sousedi, vy jste vedle sebe, že jo? 

K.K.: No, tak oni mají postavený nový barák tady na kraji vesnice, takže jako se 

navštěvujeme. 

J.S.: Takže se svým manželem se seznámila tak, že vy jste jezdili na chalupu? 

K.K.: Tady, když jsme jezdili sem, tak se tady s ním seznámila. 

J.S.: To je pěkný. 



K.K.: No, tady zakotvila. 

J.S.: Jaký máte koníčky? 

K.K.: Já jsem celej život sportoval, ale teď už mi nohy neslouží, tak jsem toho musel 

nechat. 

J.S.: A co jste dělal za sport? 

K.K.: Hrál jsem házenou, potom fotbal a skončil jsem u nohejbalu. 

J.S.: A na nějaké závodní úrovni? 

K.K.: Jo, házenou jsem hrál první ligu, já jsem byl na vojně v Dukle a potom, jak jsem měl 

jako nějaký problémy s ledvinama, tak jsem přešel na nohejbal, to jsme hráli taky nejvyšší 

soutěž. 

J.S.: A jaký jste měli úspěchy? 

K.K.: Já nevím, v žákách jestli jsme byli druhý v republice, v dorostu třetí a v nohejbale 

jsme hráli jako tu nejvyšší soutěž, tu extraligu. 

J.S.: A kde bydlíte teď v Jihlavě? 

K.K.: Na Březinkách v paneláku. Teď už sám vlastně, protože dcera, ona je jako z Prahy, 

má bydliště jako v Jihlavě, ale bydlí u přítele v Praze. Ale moc tady není, tak jednou za 

měsíc, není čas najednou. 

J.S.: Jak jste přišli tady k té chalupě? Vy jste ji koupili? 

K.K.: No, tu jsme koupili, ale přišli jsme k tomu tak, že můj bratr začal dělat energetika tady 

v JZD v Brtnici a tak nějak jsme začali něco shánět a protože tohle patřilo pod Brtnici nebo 

patří dodneška, Uhřínovice, tak se tak jako poohlížel, až jsme přišli tady na tohle, takže já 

jsem koupil tuhle chalupu a ona k tomu byla ještě stodola. A ta je tady vzadu za vsí a on 

z tý stodoly udělal chalupu zase. 

J.S.: A pořád tam je na té chalupě? 

K.K.: Není tam. On se rozvedl a museli to jako prodat, aby se vyplatili vzájemně, tak to 

prodali tomu Miloši Mečířovi, tomu tenistovi. A teď tam jsou vlastně jeho tchán s tchýní. On 

sem moc nejezdí. Ale byl tady, je to tak měsíc, se tady byl podívat. 

J.S.: A ve kterém to bylo roce, když jste to koupili? 

K.K.: Koupili jsme to 23. 10. 1978. 

J.S.: To byla prázdná chalupa? 

K.K.: To bylo prázdný, to bylo úplně jako zdevastovaný. Takhle to vypadalo, když jsem to 

koupil. Bylo to pomalu na spadnutí. 

J.S.: Takže jak dlouho byla ta chalupa neobývaná? 

K.K.: Předtím asi takový čtyři nebo pět let. Oni tady bydleli nějací ti kombajnéristi, tak je to 

tak nějak zdevastovalo. To už vlastně předtím byly tady ještě chlívky a přístavek dopředu a 



to už není. 

J.S.: A to zbourali nebo to spadlo? 

K.K.: To zbourali ještě, než jsem to koupil. Tohle mně věnoval soused, jak to vypadalo, 

když to bylo předtím. 

J.S.: Jak dlouho vám trvala ta rekonstrukce? 

K.K.: Dlouho. 

J.S.: Čím jste začal? 

K.K.: Začal jsem to celý vybourávat vlastně vevnitř, nezbylo nic. Tady vidíte, že jsou jenom 

trámy, zbyla střecha. Ty trámy jsou taky nově dělaný. Takže zbyly vlastně zdi a střecha. A 

vevnitř všechno vybombardovaný. A plus jsem ještě tuhletu zadní stěnu dělal celou novou 

a tu boční a všechny příčky, co jsou tady. Mimo teda, co je tady vedle, to byl chlív, tak to 

jsem nechal. Z toho chlíva jsem udělal krb a takový sezení. To se probouralo a předělalo. 

J.S.: Takže z té původní chalupy jsou tady ty obvodové zdi? 

K.K.: Obvodové zdi a střecha. Jinak nic. 

J.S.: A jak dlouho vám to trvalo? 

K.K.: No takových, v roce 1978 jsme to koupili a někdy v roce 1985 jsme tady teprve jako 

začali nocovat. Takových 7 let jsem to dělal. 

J.S.: To jste dělal sám nebo jste měl nějaké pomocníky? 

K.K.: No, většinou. Tatínek jako můj, než umřel, tak mi pomáhal, s bráchou jsme si jako 

vzájemně pomáhali. 

J.S.: On na vaši a vy na jeho? 

K.K.: Když on potřeboval tam víc lidí a pak zas on mně tady a tak se to jako střídalo. 

J.S.: Co vás k tomu vedlo, že jste si koupili tu chalupu, že jste se rozhodli si pořídit takový 

…? 

K.K.: Nevim, chtěli jsme asi jako bejt venku někde, z města. Protože co v paneláku? 

J.S.: A předtím? Jak jste to řešili? Jezdili jste nějak na výlety? 

K.K.: Na chaty, podnikový chaty, jsme to řešili, pod stan se jezdilo na dovolenou a pak, jak 

se dostavila chalupa, tak jsme byli většinou tady. Už se to zase omezilo. Třeba se jelo 

ještě na tejden, ale už to nebylo takový, jak to bývalo. 

J.S:: Takže vy sem jezdíte na víkendy, trávíte tady dovolenou a jinak jste v Jihlavě? 

K.K.: Jo, ale i v tejdnu sem jezdím. Jak dělám na směny, tak třeba dopoledne si tady něco 

udělám, třeba dřevo nebo takhle. 

J.S.: Plánujete, že byste tady jednou zůstal? 

K.K.: No, skoro jo. Protože jako ten panelák, co mám, ten není můj. To zůstalo furt podniku 

a oni nám to jako nehodlají prodat a ono vlastně za ten důchod jeden by se to těžko 



utáhlo. 

J.S.: Takže to je obyvatelný i přes zimu? Vidím, že tady máte krásný kamna, všechno. 

K.K.: Jo, já jsem tady i přes zimu jako o víkendech. Protože tady je plyn zavedenej, tak 

támhle pustím vafky nebo dcera vlastně, jak je tady, tak mi to den před tím pustí a přijedu 

do tepla. Není tady třeba pět nad nulou, ale je tady patnáct, tak to už se tímhle dá jako 

vytopit. 

J.S.: Vy jste sem teda jezdíval s rodinou a říkal jste, že si vaše dcera tady našla svého 

budoucího manžela. Ve kterém roce se brali potom?  

K.K.: Tak to musíme odečíst. Vnukovi bude 11, tak kolik to může bejt? Máme 2008, kdy on 

se narodil? Tady mám rodokmen, to dělal ještě můj děda a já v tom pokračuju. 

J.S.: Máte rodokmen? 

K.K.: Jo. Takže Tomáš se narodil v 97. roce a oni se brali rok před tím, 1996. 

J.S.: Takže to byly dcery malé, když jste si koupili tady tu chalupu? 

K.K.: Jo, když jsme to koupili, tak vlastně ta mladší dcera ještě nebyla na světě. Ta se 

narodila až v 80. roce. Ta první 1975, tak tý už byly tři roky, když jsme to kupovali. 

J.S.: Takže když jste vlastně tu chalupu dali do toho stavu, že byla teda obyvatelná, tak 

jste sem jezdívali na víkendy? 

K.K.: No. 

J.S.: Trávili jste tady třeba i dovolenou? 

K.K.: Jo. Vánoce i Silvestry, všechno. 

J.S.: Jezdili sem třeba i nějací vaši přátelé? 

K.K.: Jo, jezdili sem. A oni tady sousedi třeba jsou z Prahy, tak ti jezdívali dřív častěji, teď 

už taky tolik ne. Ale ono těch chalupářů je tady víc, co jsme … Třeba na tý hájence ti 

mladí, teda jsou tak staří jako my dneska, tam je ještě ta babička jako jejich, takže se to 

jako dělalo dohromady všechno tady tyhlety. 

J.S.: Jako že všichni ti chalupáři si navzájem pomáhali při těch rekonstrukcích? 

K.K.: No, dost. I ti místní mi tady jako dost pomohli. Soused, já nevím, s traktorem, když 

jsem potřeboval něco dovézt, odvézt. 

J.S.: Jak jste mezi ně zapadli, mezi ty místní? 

K.K.: No, ze začátku to bylo takový horší. Oni jako byli takoví jeden čas, to je moje a 

támhleto, ale postupem času se to jako všechno …, tak mě vzali a úplně jako bez 

problémů, protože jsem chodil pomáhat i na ty brigády různý, když se tady dělala voda a 

plyn, tak na všechno jsem chodil. Cokoliv jako, vlastně jsem i u hasičů místních tady teď, 

protože tady veškerý akce táhnou hasiči, že jo, co si budem vykládat, na vesnici, tam jiná 

organizace není. Takže jsem jim hodně pomáhal ty roky a za těch 30 let ono se to 



nastřádalo. Někomu na střeše támhle, střechy se dělaly nový. 

J.S.: A jak dlouho tak trvalo, než jste se začal cítit, že patříte jako sem, že vás berou? 

K.K.: No trvalo to dlouho. Řekl bych takových 10 let. Až když jsme tady jako už začali jako 

přespávat a účastnili jsme se různých  těhletěch akcí, já nevím, poutě a zábavy nějaký, tak 

jsem jim pomáhal, těm klukům, tak pak jako to bylo už úplně jiný. 

J.S.: Mají podobné zkušenosti i ostatní chalupáři, se kterými jste mluvil nebo které tady 

znáte? 

K.K.: No já myslím, že tady celkem jo, že tady nejsou nějaký jako problémy, že by dělali 

nějaký naschvály, tak vždycky se něco najde. Kousek támhle trávy a to je moje, to je tvoje. 

Ale jako řekl bych, že to bylo dobrý furt do tý doby, než se přetočil režim. Pak, jak se jim 

vrátily ty pozemky, lesy, ty lidi se dost změnili, jako ti místní. Každej si myslí, že něco má a 

to je moje …, jo? 

J.S.: A vy sám jste měl nějaký konkrétní problém, třeba že by vám řekli, že ten kus 

zahrady je můj nebo něco takového? 

K.K.: Ne. Akorát jednou tady se sousedem za náma, on tady stavěl autobus a to jsem 

ještě stavěl, to mně nevadil. Tak jsme měli takový dohady, tak to tady přišli vyměřovat, ale 

do půl roku se to srovnalo a od tý doby jako jsme kamarádi. 

J.S.: Vy jste říkal, že tou změnou režimu nastala nějaká změna, jak byste to popsal? Jak 

v čem se ti lidé změnili? 

K.K.: Tak nevím, tak oni najednou zjistili, že mají pole a lesy, tak jako mně to připadá, že 

na tom hrozně lpí. Předtím to vlastně měli taky, akorát že to užívalo JZD nebo někdo. 

J.S.: V těch 70. a 80. letech, když jste koupil chalupu, postupně jste ji zrekonstruoval, jaký 

význam to pro vás mělo, ta chalupa? 

K.K.: Bylo kam utýct jako z města nebo takhle, to bylo jako dost důležitý. 

J.S.: Když byste to mohl nějak zhodnotit, jaké to mělo třeba výhody nebo pak nevýhody? 

K.K.: Tak výhody, člověk byl jako z města ven. Tady jako se ti lidi jináč bavili. Já jsem pak 

třeba tady měl tři roky hospodu, jsem ji vedl. Jsem dělal hospodskýho 3,5 roku a tam se 

člověk s těma lidma seznámí nejvíc. Takže tím pádem mě už brali jako úplně todle, takže 

jsem tady byl pomalu každej den ty 3,5 roku. Plus jsem chodil do práce, to jsem nedělal…, 

to jsem dělal jako po práci, jo? 

J.S.: Takže jste z Jihlavy jezdíval odpoledne sem? 

K.K.: No, tak ona ta hospoda fungovala a funguje pátek, sobota, neděle. Ale zas mi jako 

pomáhali a předělali jsme tam jako tu hospodu, probourali a předělali, jako to bylo dobrý. 

Ti lidi šli jako dohromady. 

J.S.: Takže jste se tím aktivně zapojil do toho společenského života tady? 



K.K.: Jo, to jo. 

J.S.: Když tak zapřemýšlíte, mělo to třeba i nějaký nevýhody mít chalupu? 

K.K.: Nevím, já bych řekl, že ne. Tak jako musela ta rodina bejt celá pro to. Kdyby někdo 

chtěl bejt doma nebo takhle ty děcka, tak by se to jako roztrhalo. Ale ony sem jezdily rády, 

jako co bych řekl. 

J.S.: A to jsem se taky chtěla zeptat, jak k tomu vlastně přistoupily manželka a dcery? 

K.K.: Tak dcery byly malý tenkrát, když jsme to koupily a vlastně jedna nebyla naživu ještě. 

Ale ty to vzaly od začátku jako, že to je tady zkrátka, že se jede na chalupu v pátek a 

hotovo. Ale jezdily sem rády, protože tady měly kamarády, kamarádky jako. 

J.S.: A manželka vám taky pomáhala s tou rekonstrukcí, co mohla? 

K.K.: Taky samozřejmě, všichni. I děti se musely zapojit. 

J.S.: A vy jste primárně tehdy v tom 78. roce sháněl chalupu nebo jste uvažoval třeba i o 

koupi chaty? 

K.K.: Chatu ani ne, to mě nějak netáhlo do lesa. Já jsem chtěl spíš, abych tady mohl bejt 

jako celej rok. To jsme vůbec jako o chatě neuvažovali, bych řekl. Ani jsme ji nesháněli. 

J.S.: Takže jak vidíte ten rozdíl mezi tou chatou a chalupou? Že ta chata je spíš tak jako 

opravdu na přespání? 

K.K.: To je tak, říkám, na ty čtyři měsíce v roce, že jo? Květen, červen, červenec, srpen, 

září, a pokud to nemají zděný, dneska už se to taky dělá jinak. Ale kdo to má dřevěný, tak 

tady jako přes zimu nikdo není na těch chatách. To je prázdný.  

J.S.: A jak dlouho ještě máte, než skončíte s prací? 

K.K.: Jako do důchodu? 

J.S.: No. 

K.K.: To mám ještě osm let. Ale já mám plnej invalidní důchod. Mám špatný kyčle. 

J.S.: Z toho sportu? 

K.K.: No, asi jo. Sport a tady ta chalupa. 

J.S.: Jo? Myslíte, že se to … ? 

K.K.: Tak taky to byla dřina. To se všechno tahalo v rukách a tenkrát taky ten materiál 

nebyl a dneska ta stavba by byla úplně jiná. Kdo má peníze, tak to postaví raz dva. 

J.S.: Jak jste sháněli ten materiál? To je hrozně zajímavá věc, jak se to dělalo? 

K.K.: Blbě. Protože, já nevím, ve Stavebninách bylo, kdo stavěl rodinnej barák, měl 

přednost. A co zbylo, tak taky to je každá cihla jiná. Jednou se sehnalo tam něco, tomu 

něco zbylo, špatně se to shánělo, opravdu cement tenkrát a písek, to byl problém. 

J.S.: A třeba cenově to bylo dostupný? 

K.K.: Dostupný to bylo, to jako jo.  



J.S.: Ale nebylo. 

K.K.: Ale nebylo. To byl problém. Dneska si můžete vybrat, co chcete. 

J.S.: A fungovaly tam nějaký známosti nebo šlo si něco předem objednat, nebo jak to 

chodilo? 

K.K.: Spíš známosti. Něco objednat, to jako ne. Kdo koho znal, tak ten něco dohodil a tak 

to fungovalo tenkrát. 

J.S.: A vy jste musel nějak doložit, že ten materiál máte na ten rodinný dům, když jste říkal, 

že vlastně ti, kteří stavěli dům, tak měli přednost? 

K.K.: Ti měli takovej nějakej materiálovej list, že stavěj a na to museli přednostně třeba 

dostat jako materiál, já nevím, cihly, písek, cement, vápno. To když to přišlo, tak zkrátka ti 

to museli dostat přednostně, protože měli povolení. Já jsem měl taky stavební povolení, 

ale byla to rekreační chalupa, tak to nebyla jako bytová jednotka. A dodneška je to vedený 

jako rekreační chalupa. Není to jako na trvalo. 

J.S.: A vy jste se taky musel prokazovat nějaký listem? 

K.K.: Ne, vůbec nic. Když byla kolaudace, tak normálně to prošli podle plánů a taky jsem 

kolaudoval, já nevím, asi o 10 let dýl, než byl termín zhruba. 

J.S.: Kdy to bylo zkolaudovaný? 

K.K.: Tak to se musím podívat. 

J.S.: A jak vy jste vlastně věděl, že třeba přijde písek nebo že přišly cihly? 

K.K.: Tak písek jako byl, ale cihly, třeba jsme jeli dolů do cihelny, tam to jako prodávali 

volně. Ale když třeba cement nebo to, tak se to muselo hlídat a chodit tam a když to přijde 

a zas byli známí, tak třeba zavolali, že to skládají na nádraží, tak se pro to jelo. Já jsem to 

kolaudoval v 90. roce, takže po 12ti letech.  

J.S.: A využili jste nějaký materiál z té staré původní chalupy? 

K.K.: Hrozně málo. Tady je všechno nový. Okna jsou nový, nic. To se oklepalo, to bylo 

oklepaný všechno, to je kamenný všechno tohleto, je to široký. Z toho nic, trámy, to se 

všechno rozřezalo, spálilo, protože to bylo prolezlý červotočem a tam byly ty chlívky 

takový, to se všechno spálilo. 

J.S.: Zjišťoval jste někdy, komu ta chalupa patřila nebo jak je stará? 

K.K.: Zjišťoval. My jsme to koupili od nějaký paní Hekrdlový, ale jako tohleto měli, jak tady 

teď byl sraz rodáků, tak tam měli vypsaný ke každý chalupě, kdo tam kdy bydlel. A já jsem 

si to vypisoval. Tady existuje kronika z první republiky, tak jsem ji měl půjčenou a tak jsem 

jako podle čísel vždycky si psal, kdo tam kdy bydlel. Takže tak zhruba vím, jak se to tady 

střídalo. Ale oni to tam pak měli ještě lepší, jenže já jsem si tam zatím pro to nedošel. Byla 

to nějaká paní Hekrdlová, shodou okolností se teď moje dcera taky jmenuje Hekrdlová, jak 



se provdala. Ale oni neměli nic jako společnýho. Ona se přestěhovala na Vranovskou 

přehradu, tam někde bydlela pod hrází, a když jsme ji sháněli, potřebovali jsme s ní jako 

sepsat tohle, tak dělala na hrázi na záchodech, vybírala peníze. Měla to jako přilepšení 

k důchodu. 

J.S.: Takže jak asi je ta chalupa stará nebo kdy mohla vzniknout? 

K.K.: To jako přesně nevím. Ona se pak jmenovala Marie Terberová, ona se provdala 

nějak podruhý, narozená v roce 1924, Vranov nad Dyjí, bydlela pod přehradou. 

J.S.: Ale ty nejstarší zmínky o té chalupě byly teda z té první republiky? 

K.K.: No, to já bych někde, já mám někde ten sešit, já jsem to tam vypisoval. Jo, to bude 

z první republiky jako. To bylo ještě před 1. světovou válkou, jsou tam první zmínky. 

J.S.: Ale to asi bude starší, že jo? 

K.K.: No, zřejmě jo. Jako přesně nevím, ale to bych musel tady za tím kronikářem, jestli by 

mi dal to, jak vypisovali o každým baráku, kdo tam kdy bydlel. Oni to měli zjišťovaný někde 

v Brně z nějakýho archivu. Takže tam to bude jako přesnější. 

J.S.: Když jste rekonstruovali tu chalupu, zachovávali jste nějak ty místnosti, jak tady byly 

původní? 

K.K.: Jo. Takhle to bylo zhruba. 

J.S.: Takže takhle to bylo? 

K.K.: To bylo takový obskákaný, tady byla taková jako, oni měli vlastně všechno. Normálně 

jedna místnost, kde asi všichni spali, dveře, tam byla předsíň a tam, co je koupelna, tam 

byly kachlový kamna a byla tam kuchyň. A záchod byl venku samozřejmě nějakej tady, na 

zápraží to bylo. A tady byly chlívky a kozy tady měli a takový. A na půdě byla samá sláma 

a seno, nic víc. Tam se vlastně lezlo, tady to je vidět. Takže v podstatě jako ty okna i tu 

elektriku mám zachovanou, tyhle dveře jsou zachovaný. Akorát tady byl vstup do chlíva, 

kde měli krávy, tak to je zazděný, tady mám okno a mám vchod jako z předsíně do toho, to 

jsem proboural. Oni měli jenom takový kukátko zasklený a dívali se asi v noci na krávy, 

jestli se něco neděje nebo takhle. 

J.S.: No já musím říct, že se vám to podařilo krásně zrekonstruovat, že to opravdu vypadá 

jako ta původní chalupa, tady vidím krásný trámy a ty úžasný okna. 

K.K.: No, to já jsem chtěl. To máme celý nový, to jsem hobloval ručně všechno. Normálně 

hoblík, žádná elektrika a nějaký protahy, jak to dneska dělají. To jsem měl normálně na 

dvou kozách a hobloval jsem to ručně. 

J.S.: Co se týče třeba toho vnitřního vybavení, kde jste sháněl třeba taková kamna nebo 

ten nábytek? 

K.K.: Kamna jsem koupil na inzerát v Bítovčicích, tam je prodávali tenkrát, ty stály 2 000, 



tak jsme to odtaď přivezli komplet takhle, jak stojej. To se vůbec nerozdělávalo, stěhovalo 

to sedm lidí, protože to je plný šamotu. Tohleto zase od kámoše, to měl někde v Jihlavě 

v kuchyni, chtěl se toho zbavit, tak jsem to přivez za pětistovku, tenkrát se daly jako 

sehnat nějaký starší věci. 

J.S.: A sháněli jste vyloženě jako nějaký starší nábytek? Nebylo to tak, že když se vám 

doma něco třeba nehodilo zrovna … 

K.K.: Taky jeden čas byla taková jako, protože nahoře jsme měli asi sedm gaučů a teď 

jsem to všechno rozřezal. Támhle vzadu si to mladý předělávali, jako v podkroví jsme to 

tam přepažovali, je to asi měsíc, jsme tam udělali, protože tam byl předek, pak byla příčka 

a celej zadek byl volnej. Takže tam jsme spali všichni tenkrát, když byly děcka malý, tak 

tam bylo asi osm postelí. Tak teď oni si to udělali jako vzadu a to se bralo, kdo co kde 

vyhazoval, co bylo dobrý, tak se to bralo. Něco jsem si dělal sám třeba. 

J.S.: Co jste vyráběl? 

K.K.: Třeba dole, jak je ten krb, tak ty lavice a stoly, to jsem jako dělal sám. To mi soused 

zas pomohl, protože měl protah, hoblovku. To jsme i stroje tenkrát dělali za socialismu. To 

se dělaly protahy a hoblovky. Tuhle linku jsem taky dělal, to bylo jako pohromadě, tak jsem 

to uřízl, tohle jsem pověsil nahoru. 

J.S.: Já musím říct, že je to opravdu moc pěkný. Že všechno ladí, tady ty závěsy. 

K.K.: Lustry jsem sháněl, kdo kde měl. Oni to lidi vyhazovali tenkrát. 

J.S.: Takže jste nakupoval na inzerát tenkrát nebo sbíral nebo kdo vám co dal? 

K.K.: Tak to mi dávali zadarmo. Jsem si ze třech lustrů udělal jeden, dal dohromady. Tak 

každej měl kousek toho, tak jsem to tady instaloval teprve vloni, tady jsme měli jiný světlo. 

Já jsem si říkal, že je to škoda mít v krabici, tak jsem to sem dal. Ještě tam mám dva 

v krabici. 

J.S.: A to jste vybavovali tak nějak intuitivně nebo jste se třeba, já nevím, inspirovali někde 

u někoho nebo v nějakým časopise? 

K.K.: Ani ne, tak nějak nás to spíš napadlo. My jsme třeba tohle sezení měli kdysi 

v paneláku, to vyřezávaný. A pak jsem říkal, že se to do paneláku nehodí, tak jsme to 

převezli sem. A bylo to úplně jinak. My jsme to měli takhle tady v rohu, tady byl gauč a pak 

se to předělalo. Protože to světlo je protažený takhle. 

J.S.: Vy jste teda do toho roku 1985 rekonstruovali, to bylo určitě spousta práce s tím, což 

naplňovalo asi všechen ten volný čas, který jste tady trávili. 

K.K.: Já jsem ještě sportoval, takže toho času už pak moc nezbejvalo potom. 

J.S.: A jak jste potom ten čas tady trávili na chalupě, když už bylo hotovo? Co jste dělali? 

K.K.: To ono není nikdy hotovo. Pak se zase stavěla venku šutna, tak se todle, tady je furt 



co dělat. Ale jako na kolech jsme jezdili po okolí nebo takhle, to jezdíme i teď. 

J.S.: Máte třeba zahrádku? Máte tam jenom květiny nebo …? 

K.K.: Ne. Jenom todleto. Dřív tady byly jahody a kde co. A postupně jsem to takhle 

zatravňoval, protože když tady člověk není přes týden a nezalejvá to, tak je to zbytečný. A 

kor v dnešní době, když se koupí mrkev za pár korun, tak tady něco pěstovat, to už musí 

opravdu bavit. Ale měl jsem ještě jeden čas, tady za zatáčkou nahoře je taková obrovská 

zahrada, tu jsem měl pronajmutou. Tak to mně zabíralo dost času. Sice tam byly samý 

stromy a rozvoral jsem tam dvě takový políčka. I brambory jeden čas jsem tam, ale 

nevěděl jsem, co s tím, jsem to nabízel, když se urodilo. Kdo by to jedl? A postupem času 

tady, že jo, krávy nikdo neměl, už ani to seno, trávu nikdo nechtěl. To se to sekalo a 

vyváželo. To jsem třeba tejden taky jenom sekal trávu ručně kosou a vyvážel jsem to tam 

na kompost, takže to nemělo jako žádnej význam. Pak tady jeden jako sháněl místo, že by 

si tady postavil, tak jsem mu to nechal. Ale já jsem to měl jenom pronajatý, to nebylo moje. 

Jsem platil obci pronájem a on to potom odkoupil. 

J.S.: Takže říkáte, že na chalupě je pořád co dělat? 

K.K.: Furt. 

J.S.: A když je čas, tak ještě třeba na kolo nebo na výlet? 

K.K.: Jo a tady mezi lidi se vyrazí. Ale jak říkám, já jsem sportoval vlastně ještě před těma 

osmi rokama, teď je to pět let, co jsem byl na operaci s tou kyčlí, mám ji teď umělou. Do tý 

doby, jak jsem stárnul, tak jsem z Jihlavy přešel a sportoval jsem v Brtnici, tak jsem jezdil 

tam tady zadem na kole a pěšky se chodilo. 

J.S.: Vy jste říkal, že si to dcera nějak nahoře upravovala, takže i ona přilnula vlastně 

k tomu venkovu? 

K.K.: To si dělali teď. Oni sem jako jezdí rádi z tý Prahy. Ten kluk, co s ním žije, tak jako 

jsou tady rádi a aspoň si tam něco dělají. Já jim to vždycky přes tejden připravil, a když 

přijeli na víkend, tak si to tam vymalovali a natřeli a upravili tak, jak by chtěli. 

J.S.: Máte pocit, že třeba už v té tehdejší době nebo i dneska, že ti místní dělají nějaké 

rozdíly mezi tím, kdo je místní a kdo je chalupář třeba? 

K.K.: Ani ne, teď už ne, si myslím jako. Podle mě je to takový, ono se to prolnulo taky tak, 

jak mně se tady dcera vdala, tak mě berou pomalu jako místního, že jsem její táta. A 

takových lidí je tady jako víc, co tady jako se to tak prokřížilo. 

J.S.: A než se to teda zlomilo, jak jste říkal, než jste se spřátelili, jak na vás pohlíželi nebo 

co si mysleli? 

K.K.: To nevím, co si mysleli, ale pak, když jsme se jako spřátelili, tak říkali: „Proč jsi 

nepřišel? Já bych támhleto přivezl a tam bych ti dal.“ A já řikám: „Tak proč jsi neřekl?“ To 



bylo takový, než se lidi dostali do kontaktu. 

J.S.: A čím myslíte, že to bylo způsobený? Přece jenom to je docela jakoby dlouhá doba, o 

který vy jste mluvil, že tam byla taková nedůvěra. 

K.K.: To bylo takový, když jsme třeba byli tady ze začátku, my jsme tady nespali, jenom 

předělávali, tak člověk ráno přijel, večer odjel. A dělalo se, tak nebyla možnost, jak se 

s nima seznámit jako nebo takhle. Ale postupem času, říkám, i ta hospoda měla velkej 

přínos, jak se to tam otevřelo, tak to se seznámí, že jo, to je otázka času jenom a tím se to 

jako, bych řek, zlepšilo. A pak, jak byly ty brigády, se tady dělal vodovod, plyn se tady 

dělal, tak lidi chodili a pomáhalo se a tak se to dalo jako dohromady. A řekl bych, taky jako 

velkej vliv měla moje manželka, protože ona byla holička a lidi chtěli ostříhat, když to 

zjistili. Takže ona chodila ke kdekomu, tak já jsem tam třeba přišel nebo chodil jsem s ní a 

tím se to jako lepší sblížilo a teď, když viděli, že mají možnost, nemusí do města, tak to 

bylo o něčem jiným potom. Nosili vajíčka nebo takhle jí za to dali a bylo to jiný. 

J.S.: Takže to možná bylo způsobený tím nedostatkem toho kontaktu, že jste prostě 

nepřišli, nedali jste se do řeči. 

K.K.: No, určitě. Protože tady vlastně, když ta hospoda nebyla, teď třeba jako každej 

víkend je otevřená, tak tady byla vlastně zábava o pouti a masopust. A jinak ty lidi jako 

dohromady nepřišli. Teď je toho jako tady víc. 

J.S.: Takže se účastníte teď všech těch karnevalů a hasičských akcí? 

K.K.: No, masopustů už jsem tady prodělal, my jsme měli dělo, který střílelo, to jsem 

vyráběl. 

J.S.: Vy jste říkal, že byste rád tady zůstal jednou natrvalo, bude to chtít ještě nějaké 

úpravy nebo už takhle je to zcela obyvatelné? 

K.K.: Já jsem tak jako pozvolna začal, protože dřív jsem tady neměl, jako na teplou vodu 

já jsem tady měl jen ten klasickej válec, jestli víte, ten lázeňskej, jak byl, pod tím se topilo. 

Tak to jsem zlikvidoval teprve vloni. Teď tam mám bojler elektrickej v koupelně a chci dělat 

zjara střechu novou, protože to chce a zateplit to, no. Pak bych viděl, že by třeba došlo i 

na topení. Bohužel, ale když bych tady byl, tak ono potom, já nevim, v šedesáti lítat támhle 

s uhlákem ke kamnům nahoru, to nejde. 

J.S.: Tehdá v tom 78. roce, kontroloval to někdo, jak vlastně tu chalupu stavíte? Mohl jste 

si postavit, co jste chtěl? 

K.K.: Ne, jako plány musely bejt. 

J.S.: Myslím třeba jako památkáři nebo tak něco? 

K.K.: Ne. To ne, to jako asi nějaký památkový, tohle nebylo. Ale jako nějakej ráz se musel 

udržet. Nemohla se třeba udělat střecha, tak to v tom povolení stavebním je, jak to má 



vypadat. To jako zase si udělat to a honit to do patra tady, jak by to vypadalo, že jo? 

J.S.: No, to mě právě zajímalo. 

K.K.: To oni nepovolili ani místním. Třeba přistavovali tam a měli jako jedni plochou střechu 

a chtěli to jako napojit dál a ne, museli udělat normálně šikmou s tím, jako s taškama a 

nepovoluje to jako Brtnice zase nějaký, jo? I barvy střechy jako hlídají a takhle. Protože 

dneska už mění střechu skoro každej za ty roky, ta vesnice, to byly střechy všechno 

támhle z první republiky, takže ono už to je sto let ty tašky, takže to má všechno za sebou. 

Takže dneska přes půl vesnice má vyměněný střechy, to předělávají. 

J.S.: Jaký máte vztah k té chalupě? Přece jenom je to spojení s velkou částí vašeho 

života. 

K.K.: No tak moc dobrej. Jako jezdím sem rád. Jako beru to, že jsem tady, na co se 

podívám, na to jsem sáhnul, to jsem dělal jako všechno. Já jsem tady žádný nějaký firmy 

neměl, to bylo pár kamarádů ze začátku, zedníků, který za pivo a za jídlo naházeli a ani se 

jim neplatilo. To byli známí všechno. A zbytek jsem okoukal, pak už jsem to dělal sám, co 

šlo. 

J.S.: A ti místní vám teda taky pomáhali? 

K.K.: Taky. Já jsem chodil jim, potom oni byli tak v mejch letech nebo oni jsou třeba i o 

deset mladší, ti kluci tady od souseda, tak s těma jsem se seznámil a po vsi takhle s těma, 

tak jsme si chodili vzájemně pomáhat, no. 

J.S.: Tak fajn. Tak já vám moc děkuju za rozhovor. 

 

Konec záznamu 

 



Rozhovor s paní Renatou Kuttlerovou, 3. července 2009  

tazatel Pavel Mücke 

 

P.M.: Nacházíme se v Základní škole Karla Čapka v Praze 10, nahráváme rozhovor pro 

projekt Chalupářská subkultura v období takzvané normalizace. Mohl bych se vás zeptat 

na rodinné zázemí, rodinné kořeny, jestli byste stručně přiblížila, kdy a kde jste se 

narodila? 

R.K.: Narodila jsem se v Mladé Boleslavi, ale vlastně hned mě maminka s tatínkem 

odvezdli do Tuchlovic, kde jsem vyrůstala. Maminka byla do 39 let v domácnosti, než 

umřel tatínek. Tatínek byl lékař. Zpočátku dělal na Poldovce na Kladně závodního doktora 

a potom od roku 1964 jezdil na zaoceánských lodích jako lékař. V letech 1966 – 1968 

jsme byli společně celá rodina v Severní Koreji, kde tatínek byl lékař na našem 

velvyslanectví. Když jsme se vrátili z Koreje zase do Tuchlovic, tak tatínek pokračoval 

v ježdění na těch lodích a v 73. roce skončil a přestěhovali jsme se do Karlových Varů, kde 

tatínek pracoval jednak v nemocnici jako lékař a jednak jako vedoucí zdravotnického 

odboru, to bylo tenkrát ONV Karlovy Vary. Ale bohužel rok nato zemřel, takže jsme se 

vrátili zpátky do Tuchlovic a tam jsem byla až do narození první dcery. Když se narodila 

Michalka, to byl rok 1981, tak jsem se odstěhovala za manželem do Prahy a maminka 

bydlela v těch Tuchlovicích dál a tak někdy v 85. roce už to byla pro ni trošíčku taková 

zátěž, protože to byl domek, kde se muselo topit v kamnech, takže kamna byla v kuchyni, 

v obýváku, v koupelně, neměli jsme tam teplou vodu, kanalizaci, prostě to bylo pro 

samotnou ženskou náročné, takže se odstěhovala na Kladno, zažádala si tam o byt a ten 

domek v Tuchlovicích chtěla prodat. V tu chvíli mě napadlo, že jako co asi, kam já bych 

jezdila s malými dětmi. Tak jsem jí nabídla, ať si sežene odhadce a za tu odhadní cenu že 

od ní ten domek koupím jako chalupu k rekreaci. Takže rodný domek jsem potom začala 

využívat jako chalupu. No a v současné době, vlastně dva roky zpátky jsem se sem do 

Tuchlovic odstěhovala znova na trvalé bydlení, protože společné soužití se dvěma 

dospělými dcerami ve 2+1 už nebylo možné. 

P.M.: Kde přesně ty Tuchlovice leží? 

R.K.: Tuchlovice leží 9 km od Kladna. Určitě všichni znají zámek Lány, letní sídlo 

prezidentů, tak 2 km od Lán. Směr Karlovy Vary, po staré karlovarské silnici. 

P.M.: Jak se tam dojíždí? 

R.K.: Je to v pohodě. Teď, co se dělala rekonstrukce silnice v Ruzyni, tak to bylo trošíčku 

zpoždění, jinak zrychleným autobusem jsem za 40 minut na Hradčanské a z Hradčanské 

je to asi za 25 minut tady ve Vršovicích. A autobusy jezdí každou půlhodinu i častěji, takže 



není problém. 

P.M.: Zeptal bych se, řekněme, na sféru nějakých takových zálib, koníčků, jestli to nějak 

souvisí...? 

R.K.: S přibývajícím věkem ano. Protože vlastně když jsem bydlela v těch Tuchlovicích 

jako dítě a puberťák a potom teenager, tak pro mě práce na zahrádce bylo mučení. To mě 

vůbec ne bavilo, odmítala jsem, ale když jsem si tu chalupu koupila a už to bylo moje a 

mohla jsem si tam rozhodovat, tak potom jsem tomu přišla na chuť a vlastně to, co jsem 

vždycky nenáviděla, tak jsem dělala hrozně ráda a těšila jsem se, jak si tam zasadím na ty 

záhonky jahody a cibuli a do květináčů kytičky. Tak potom jsem teprve později přišla tomu 

na kloub. Nebo když jsme si dělali nahoře podkroví a likvidovali jsme tam ten starý 

nábytek, takže jsme si ho trošíčku renovovali, takže pak už ano. 

P.M.: Od jakého roku vlastně patřila ta chalupa nebo ten domek vaší rodině? 

R.K.: Ten domek je postavený v roce 1927, takže hodně dlouho. Vlastně prababička ho 

začala za války stavět, potom se tam ještě udělala nějaká přístavba, protože tam nebyla 

kuchyň a sociální zázemí. Tam byla taková ta kadibudka na zahrádce a to jsme dělali až 

teda vlastně opravdu normální koupelnu s toaletou až později, až když jsme se vrátili 

z těch Karlových Varů. To znamená tak v 74. roce. Do té doby jsme tam měli suchý 

záchod, což bylo v zimě třeba kruté. 

P.M.: V jakém stavu byla ta chalupa, když jste si ji zakoupila? Prováděly se tam nějaké 

rekonstrukce? 

R.K.: Když jsem ji zakoupila, tak to bylo v tom stavu, jak jsem tam bydlela předtím, to 

znamená kamna na uhlí, v kuchyni taková malá kamna a v obýváku a potom v koupelně, 

říkalo se tomu lázeňský kamna. Protože teplá voda tam nebyla, studená ano. To tam byl 

normálně rozvod vody. 

P.M.: Takže tam třeba už byl vodovod? 

R.K.: Vodovod byl, ale jenom studená voda. A dole vlastně byly dva pokoje, kuchyň, 

koupelna se záchodem a v předsíni nějaká komora. A postupně teda ale až mnohem 

později, až vlastně koncem 90. let jsme to začali rekonstruovat, protože jsme už začali 

výhledově počítat s tím, že tam jednou budeme na trvalé bydlení. Sice zpočátku bylo 

uvažováno až na důchod, ale vzhledem ke změně situace to šlo dřív, takže vlastně jsme 

tam nechávali dělat plynové topení, novou střechu, teplou vodu, zlikvidovali jsme půdu, 

z toho jsme udělali podkroví, aby když přijedou děti, kterých máme dostatek, tak aby byly 

nahoře a nedělaly nepořádek dole. Takže takový ty základní věci se tam musely udělat. 

P.M.: Na jak dlouhé intervaly jste tam jezdili? 

R.K.: Zpočátku jsme tam jezdili od jara do podzimu ještě s bývalým manželem, v říjnu 



jsme zazimovali, jezdili jsme tam na víkendy, na prázdniny, na takové ty různé svátky a 

v říjnu se zazimovalo a zase až další rok na jaře.  

P.M.: Takže se tam přes zimu... 

R.K.: Ne, to jsme tam vůbec. Já jsem se potom v 96. roce rozvedla, protože můj bývalý 

muž k tomu neměl moc vztah, k tomu domečku. Respektive neměl vztah k tomu z toho 

důvodu, že chtěl, abych na něj půlku přepsala, ale prostě se mi to tak nějak nechtělo a 

naštěstí jsem to neudělala. A on říkal, že pokavaď nebude půlka jeho, tak tam nebude nic 

dělat. Takže jako tam v té době, když jsem byla s bývalým manželem, tak se tak akorát 

sekala tráva. Potom jsem se rozvedla a dva roky nato jsme tam začali s přítelem jezdit a 

ač on je takový ten ortodoxní Pražák, tak o to víc ho to tam bavilo, takže to jsme začali 

s těmi různými úpravami a rekostrukcemi a začali jsme tam jezdit i častěji, víceméně i přes 

zimu, ale zase jenom svátky, prázdniny, když byla nějaká volna a zhruba tak v roce 2001, 

2002 už jsme tam jezdili i na vánoce. Takže to už byl takový celoroční provoz. Že už se 

tam dalo být. Protože ona, když se ta chalupa zazimovala, pak se tam přijelo na jaře, to 

bylo všechno takový zatuchlý, zavlhlý, a když jsme tam jezdili pravidelně, tak to hezky 

dejchalo. 

P.M.: Kdo všechno na tu chalupu jezdil? Jestli jenom příslušníci rodiny nebo nějací přátelé 

a širší okruh známých. 

R.K.: Tak samozřejmě hlavně příslušníci rodiny, ale zvali jsme si tam i návštěvy, takže tak 

nějak ten okruh byl širší, ale nejvíc to využívaly a využívají děti jak moje, tak přítelovy, 

takže je chalupa v permanenci. 

P.M.: A podílejí se nějak i na chodu a údržbě? 

R.K.: Tak ze všech těch, co tam jezdí, tak jediný, kdo se podílí, je moje mladší dcera 

Barborka, kterou  baví sekat trávu a vlastně ta se i nejvíc, chudinka, podílela, když jsme 

stavěli novou kůlnu, protože moc peněz na nový stavební materiál nebylo, takže si 

vždycky přivezla nějaké kamarádky a když chtěly večer vypadnout, tak musely za to očistit 

iks cihel. Takže kladívko hezky. 

P.M.: Tak to je výchovné ale. 

R.K.: Ale určitě! A potom jsme toho ještě zneužili, by se dalo říct, když přišly holky pozdě, 

tak za každou minutu měly cihlu navíc.  

P.M.: Tak to už pak byla snaha, ať chodí co nejpozději zase, ne? 

R.K.: A tak ano, ano, my jsme tolerovali... 

P.M.: To je hezké. Tak jste pak kůlnu postavili záhy? 

R.K.: Je pravda, že jsem třeba k narozeninám dostávala místo nějakého parfémku nebo 

šperku tvárnice zabalený a tak. 



P.M.: Další otázka se týká života v tom místním prostředí, že tam máte sousedské vztahy 

s těmi místními, i když jste tam ve své podstatě tak jakoby braní asi za místní, jestli jsou 

tam případně i nějací jiní chalupáři a jaké jsou s nimi vztahy? 

R.K.: Chalupáři tam jsou hned domek pod námi, ale to byli starší manželé a bohužel ten 

pán už zemřel a ta paní už tam přestala jezdit. Ten domek zdědil nějaký příbuzný a je to 

tak zanedbané a chátrá to, protože se o to nikdo nestará. Jinak všechno okolo jsou místní. 

Sousedi nad námi, ale ti tam nejsou zase až tak dlouho, ti koupili ten domek, protože se 

chtěli odstěhovat z Kladna, tak tam jsou tak 20 let. Jinak, co se týká sousedských vztahů, 

tak je to úžasné. Opravdu je to nebetyčný rouzdíl mezi Prahou a tou vesnicí. Protože když 

jsem bydlela v tom paneláku, tak ač vlastně na patře jsme byli tři partaje, tak jsme se tak 

akorát pozdravili a to bylo všechno a kdežto tady zahouknem přes plot, něco zapomenu 

koupit a to. Bezvadný, nikdo si nikdy nestěžoval, když jsme třeba měli větší společnost a 

v noci se hlučilo, tak jsme to třeba dopředu oznámili a sousedi říkali: „Vždyť se nic neděje. 

Příště zase budeme hlučet my. V pořádku.“ Jako vztahy opravdu máme prima. 

P.M.: Tak to je vzácné v dnešní době. 

R.K.: A i se respektuje takový ten klid třeba o víkendech, že by se, nevím, do těch devíti, 

deseti dopoledne neměla sekat tráva, řezat na cirkulárce a tak. Když jsme tam zpočátku 

jezdili jenom na ty víkendy, tak vždycky jsme měli strach, aby náhodou, když jsme tam 

nechávali televizi a něco eventuelně trošíčku hodnotnějšího, tak soused odnaproti, takový 

starší pán, říkal: „ Neboj, to já sleduju. Když se něco šustne, už koukám z okna.“ Takže i 

v tomhle směru, oni mě vlastně znali skoro všichni ti sousedi jako malou holku od malička, 

takže mě tak neberou, ale toho mého přítele, tomu nejdřív říkali: „Á, Pražák!“ Ale když 

viděli, že se má k dílu, tak ho začali brát jako sobě rovnýho. Že teda ne jenom lufťák, 

Pražák, ale že umí i pracovat. 

P.M.: Moje další otázka se týká jakoby toho vlastního pobytu na té chalupě. Jak jste tam 

vlastně trávili volný čas, jak to tam fungovalo nebo funguje? 

R.K.: Bylo to zpočátku trošíčku takové náročnější, protože vždycky v pátek, než přítel přijel 

z práce, tak já už jsem s taškami byla připravená před barákem a převáželo se vlastně 

všechno. Kastroly, nádobí. Většinou jsem se snažila i navařit dopředu, protože než jsme si 

tam pořídili trošku lepší spotřebiče nebo normální spotřebiče, tak tam spotřebiče nebyly 

moc funkčí a na vaření jsem tam měla takový starý elektrický sporák, kde fungovala jenom 

jedna plotýnka, trouba moc nefungovala, takže to bylo takový náročnější. Takže tam jsme 

přijeli, copak, když bylo hezky, tak to jakž takž šlo, že nebyla v tom baráku taková zima. 

Ale na tu zimu jsme třeba i děti, holky, vysadili v místní restauraci, abychom jsme to tam šli 

roztopit, protože to byly tak dvě, tři hodiny, než se to tam trošíčku ohřálo a přes ten víkend 



se tam prostě udělalo, co bylo potřeba a v neděli navečer už zase balení, všechno zase 

sbalit do tašek, prádlo špinavé odvézt do Prahy na vyprání, další týden aby se to tam zase 

přivezlo. Bylo to takové náročnější a vždycky jsem se hrozně těšila, až tohle skončí. Až 

tam budu mít nějaké to vybavení, protože to byly vždycky tak tři, čtyři tašky naskládat, na 

nic nezapomenout, do toho pes a tak, takže to bylo takové náročnější. 

P.M.: A je třeba nějaký rozdíl mezi tím už dneska? Předpokládám, že asi velký. 

R.K.: Je. Jednak, že já už tam bydlím trvale dva roky, takže jezdím si s kabelkou do práce. 

A ještě tam je výhoda, že v těch Tuchlovicích, to je, dalo by se to nazvat, středisková 

vesnička, protože tam je dětský lékař, normální lékař, zubař, veškeré obchody, pošta, 

takže to zázemí, co člověk potřebuje k životu, tam je. 

P.M.: Takže nejsou žádné komplikace, že by člověk potřeboval někam dojíždět? 

R.K.: Ne. Obyvatel tam ubývá, protože zpočátku, když jsme tam začali jezdit, tak měla asi 

3 000, teď asi 2 500, ale začalo se tam hodně stavět, takže zase asi přibydou. Protože je 

tendence z Prahy odcházet pryč. 

P.M.: Jak vlastně je to tam veliké a kolik to má obyvatel? 

R.K.: Teď zhruba těch 2 500. Občas se mi dostanou do ruky Tuchlovické noviny, takže 

tyhle aktuality sleduju. 

P.M.: Ale že to teda má jakoby potenciál se rozrůstat. 

R.K.: Má. A dokonce se tam udržují takové ty tradice jako Staročeské máje, velikonoce, 

posvícení, pouť. To jsou oblíbené tradice mých dětí nebo našich všech dětí, kdy se 

samozřejmě vyvařuje, peče kachna a tak, takže to se pořád dodržuje, takové ty vesnické, 

místní zvyky. 

P.M.: Kde tam ti lidé většinou tak pracují nebo co je to jakoby za oblast? Dojíždí do Prahy 

nebo jestli se nějak živí v místě? 

R.K.: Převážně dojíždějí do Kladna a do Prahy. V Tuchlovicích je podnik, Plastics se to 

jmenuje, tam se vyrábí obaly na autobaterie. Takže zaměstnává to taky pár lidí, ale jen 

pár. Tam většinou to jezdí Kladno, Praha nebo opačným směrem Nové Strašecí. 

P.M.: Takže, že by se tam někdo živil vyloženě na místě, jak bývalo zvykem 

v zemědělství? 

R.K.: Ne. To vůbec ne. Víceméně tam jsou jen ti menší podnikatelé, ale jinak ta obživa tam 

není moc dobrá. 

P.M.: A je tam někdo i učitelského povolání? 

R.K.: Samozřejmě. Hned právě ta moje sousedka nade mnou, to je paní učitelka v místní 

škole, její dcera taky teď dostudovala učitelství, takže tam je normální základní škola 

taková hezká pavilonová. Kolik dětí je v té škole, nevím, to bych si vymýšlela. Je tam 



školka, krytý bazén dokonce. 

P.M.: Neuvažovala jste, že byste teda šla případně tam do školy? 

R.K.: Ne, to určitě ne. Neuvažovala z jednoho prostého důvodu, že jsem nikdy nechtěla 

učit v místě bydliště, je to hrozně nevděčné a hlavně na té vesnici. To vím, co mi říká ta 

sousedka, že běda, když dá dítěti špatnou známku, tak potom má obavy, aby jí někdo 

nevymlátil okna nebo tak. A jednak vlastně tady na té škole, co jsem, tak jsem 20. rokem a 

jsem tu maximálně spokojená. A říkám, to dojíždění mi problémy nedělá, tak proč? Těch 

11 let do důchodu už to vydržím. 

P.M.: Nepřemýšlela jste někdy o rozdílu chata a chalupa? 

R.K.: Ale jo, samozřejmě, protože zase spousta známých má chatu, takže já ten hlavní 

rozdíl vidím v tom, že ta chata víceméně slouží opravdu jenom k té letní rekreaci. Většinou 

to bývají takové dřevěné stavby a ne moc zařízené třeba na zimní období, že to je 

vyloženě na to léto. Jet na chatu. V tom vidím takový ten hlavní rozdíl. Ale zase má to 

samozřejmě i svoji takovou atmosféru, kdy to dřevo krásně voní, praská v noci, ale jak 

říkám, podle mě ta chata je víceméně na takové ty letní víkendové pobyty. Eventuelně 

důchodci, když si tam protáhnou to léto do září, ale pak se zazimuje a jede se domů. 

Kdežto chalupa může mít celoroční provoz. 

P.M.: Spousta chalupářů vždycky mluví o tom, že se snažili nějakým způsobem 

zachovávat jakoby to místní vybavení a takové věci, objevilo se něco takového u vás? 

R.K.: Ten obývák, nám už spousta lidí, kteří si koupili třeba domky za Prahou, taky se 

vystěhovali ven, tak nám říkají: „Proč si tady necháváte takový ty zvrásněný, křivější 

stropy? Proč si tam nedáte sádrokartony? Tenhle nábytek, to je starej nábytek...“ Chceme 

jednu místnost mít takovou starší. To znamená, že jsme si nechali udělat trám na strop, ty 

stropy necháváme křivé, líbí se nám hrozně starší nábytek, takže tam máme takovou 

starou komodu a starou skříň, takže tu jednu místnost si zachováváme takhle. Ale třeba 

kuchyň, ve které trávím poměrně dost času, tak tu jsem chtěla mít, ne samozřejmě 

výstřelky největší módy nebo nejmodernější techniky, to ne, to, co člověk k potřebuje, tam 

jo. 

P.M.: To samé asi i s koupelnou a se záchodem, když tam člověk žije. 

R.K.: Tak, samozřejmě ano. 

P.M.: Dobře, tak já moc děkuju za rozhovor. 

R.K.: Není zač. 

 

Konec záznamu 

 



Rozhovor s paní Jitkou Kybalovou, 5. února 2009  

tazatel Hana Pelikánová 

 

H.P.: Dneska máme 5. února 2009, jsme v Centru orální historie a budeme natáčet 

rozhovor o chalupářích s Jitkou Kybalovou, studentkou orální historie soudobé dějiny. Já 

bych tě na začátku chtěla poprosit, jestli bys mně na začátku neřekla něco o sobě, 

z jakého rodinného prostředí pocházíš, jak jsi vyrostla, kde jsi vyrostla? 

J.K.: Tak já jsem tedy pražské dítě. Narodila jsem se v Praze a právě ty babičky jsem měla 

na venkově. Jednu přímo v Krkonoších, to se týká té chalupářské kultury, protože to je ta 

chalupa, kam dojíždíme a druhou jsem měla celkem blízko v Železném Brodě od té 

chalupy tedy, tam se samozřejmě moji rodiče také seznámili, potom podědili dům tady 

v Praze, takže se, když se vzali, tak dostali tady krásnou vilu, kterou nám potom v roce 

1972 vzali a rozbourali a dali nám za to takový malý domek. Takže stejně ale stále bydlíme 

tady v Praze a já jsem dlouhou dobu vlastně na tu chalupu ani nedojížděla, jenom jsem 

tam jako dítě trávila prázdniny u těch babiček. Potom jsem měla dlouhou dobu takového 

toho mládí, kdy mě takové věci vůbec nezajímaly, nějaké chalupy. To jsem si tady spíš 

užívala Prahy nebo nějakého cestování, až když se mně narodily děti nebo nějakou kratší 

dobu předtím, tak jsem teprve znova tyhle věci objevila. Jinak v Praze jsem studovala, 

chodila jsem do školy, pak jsem studovala Grafickou školu tady nedaleko na Malé Straně 

v Hellichovce, takže jsem se zabývala knihami spíš po té technické stránce, odjakživa 

jsem ráda četla. Můj dědeček měl knihkupectví v Železném Brodě, kde ho mohl vést dál, i 

když mu ho sebrali, ale on tam dál dělal vedoucího a moji babičku tam zaměstnával, 

protože když byly takové ty tlaky, aby ženy šly do pracovního procesu, tak ona pracovala u 

něj a měla to takové příjemné, že když měla velké prádlo, tak šla domů, protože vedoucím 

byl dědeček. Pak tam taky zaměstnávali docela zajímavé lidi, jako třeba tajné jeptišky, 

jedna se jmenovala sestra Anděla a ta byla tehdy, když jsem byla dítě, já jsem tam asi do 

tří let byla u nich, protože moje máma chodila do práce a já jsem byla takové modrozelené 

nemocné dítě, které trpělo na strašné angíny a různé takové věci, takže mě dali do školky 

jenom jednou a museli mě za dva dny zase odtamtud vzít, protože jsem nějak chrlila krev 

nebo něco takového, takže mě dali k té babičce a já jsem tam vlastně vyrůstala v tom 

skladu s těmi knihami. A tam jsem spala, hrála jsem si tam, že tam prodávám a právě s tou 

sestrou Andělou a to mě tedy hodně k těm knihám…, ta vůně a ten papír a tyhle věci, tak 

to mě odjakživa zajímalo. Takže potom, když se řešilo, co teda budu jako dělat, tak to ještě 

bylo komplikovaný v těch patnácti letech tím, že tehdy se psaly ve školách, učitelky psaly 

dětem, jestli je studijní typ nebo jestli není studijní typ, tak mně samozřejmě napsaly, že 



mám jít do výroby. 

H.P.: Řekni mi dobu, kdy to bylo? 

J.K.: Já jsem v 70. letech chodila do školy, maturovala jsem tady v roce 1983, takže to 

bylo nějak v těchto letech. Já jsem se narodila v roce 1964, takže těch patnáct plus. Byly 

to doby dost hrozný v tom školství, protože vlastně učitelky byly placený za indoktrinaci 

Leninem těch dětí a asi o tohle šlo nejvíc té škole, moc jsme se toho nenaučili. Potom ta 

grafická škola už byla daleko lepší, ale taky jsem tam dělala ty zkoušky dvakrát. Jednak to 

byla výběrová škola a jednak jak mi napsali do toho posudku, že nesmím studovat, mému 

bratrovi to napsali taky, že nesmí studovat, ten si teď dělá doktorát. Tehdy nás všechny 

takhle zbrzdili, protože jsme studovat jakoby nesměli, ale chtěli jsme si udělat aspoň tu 

maturitu, tak jsem vlastně měla ještě prvorepublikovou protekci, protože zase ten můj strýc 

měl nakladatelství Kotrba a oni se ještě znali vlastně, protože tehdy tady byl nějaký ředitel 

Tomasek, tak i když jsem sice musela udělat ty zkoušky, tak ty jsem udělala a on, když 

teda tam vybírali, tak nepřečetl ty věty, že nesmím studovat, co jsem měla doporučený 

v tom papíru, lépe řečeno nedoporučení na školu, tak tím jsem se tady dostala na tu 

grafickou školu potom asi podruhý z devátý třídy. Protože tenkrát se chodilo buď z osmý 

nebo z devátý, tak já jsem teda musela ještě odchodit tu devítku a pak už to tady bylo 

všechno samozřejmě o něčem jiným. Ta grafická škola už byla taková docela liberální, i 

když i tam byli lidi, o kterých se vědělo, který to jsou, který jsou ty rudý a který jsou ty … 

Tam byl třeba vynikající na dějiny doktor Mráz, který taky nesměl učit na vysoké škole, tak 

učil tady na té grafické škole a učil dějiny vynikajícím způsobem, takže my jsme měli tu 

výhodu, že takový úžasný člověk, který by jinak učil určitě na Karlově univerzitě, tak tady 

se chudák nudil, takže to i prokládal zábavou, ale musím říct, že když jsem tady dělala 

potom na té Fakultě humanitních studií nějaké zkoušky z té historie, tak mně se to hodně 

lepilo na tu strukturu té kunsthistorie, takže já jsem si vlastně představovala ty doby podle 

té kunsthistorické linie. Což jako z dnešního pohledu je docela zajímavé, protože to je 

vlastně o té historii každodennosti, protože je to o předmětech a o životě a o architektuře, 

tak to vlastně hodně napoví i o těch mentalitách, protože to Pekař třeba říkal, že ty domy, 

to je o té mentalitě, ten člověk je barokní a je člověk gotický a tak. Takže mi vlastně 

pomohla hodně i tahle škola, i když jako teoretické vědění tam nebylo tak nějaký úžasný. 

My jsme měli matiku asi dva roky a vlastně nikdo počítat pořádně neuměl. Dodnes bych 

s tím asi bojovala, i když mě ta matematika zajímá, ale to je teda moje komnata, kde se 

stydím, protože jsem se matiku nenaučila. My jsme měli matikářku velice špatnou a tam 

lidi, to já jsem ještě tam uměla vedle těch ostatních. A potom jsem vycházela v roce 1983, 

takže nebylo absolutně…, měla jsem i hrozný problémy s STB, protože jsem se zúčastnila 



nějakých takových dneska naprosto nevinných akcí, ale na těchto uměleckých školách 

k tomu přišel člověk poměrně snadno. Když jsem měla nějaký ten koncert na Babě, kde 

hrál tehdy Janota a nějaké další takové akce a někdy jsem taky něco vystavila, to se 

absolutně nesmělo. My jsme tehdy byli básníci a malíři. Všichni malovali a všichni jsme 

chtěli být umělci, ale jakmile tady někdo něco pověsil nebo vystavil, tak to byla okamžitě 

protistátní akce. Takže potom bylo zcela jasné, že já studovat nebudu, protože už předtím 

byly nějaké tlaky i jako, že ten ředitel se vyměnil, pak tam byl nějaký ředitel Kořínek, který 

byl už určitě kolega s STB, protože to jsem se dozvěděla i na těch výsleších 

v Bartolomějské, kde mně to vyloženě říkali, že se s ním znají a že tedy studovat nebudu. 

Nicméně já jsem tehdy měla docela dobré známky, já jsem se učila celkem dobře a potom, 

když nastalo, že mě vyloženě vyhazovali, tak jsem věděla, že ten Kořínek je estébák, tak 

jsem to tam s ním…, byly to hrozný trapasy, ale tak jsem to tak nějak dostudovala trošku 

ještě s nějakými dalšími peripetiemi, které sem zase třeba nepatří, do toho chalupaření, 

ale pak bylo teda jasné, že žádnou vysokou školu. 

H.P.: V polovině 80. let? 

J.K.: Ano, v roce 1983. Pak bylo jasné, že na žádnou vysokou školu by mě nevzali. Takže 

jsem to ani v podstatě nezkoušela. Já jsem stejně měla jako takovou potřebu, tehdy jsem 

si furt myslela, že ještě budu malířka, takže jsem pořád malovala a dneska vlastně by to 

bylo naprosto v pořádku a nemusí nikdo mít žádné školy a může si malovat, ale vlastně 

tehdy to vysvědčení bylo vlastně jedinou vstupenkou k tomu, aby se člověk mohl tím 

malířstvím živit. Ale když člověk chce dělat malířství, tak by musel pracovat šest hodin 

denně a kvůli tomu, že to musí dělat za světla, tak to není slučitelné s žádnou normální 

prací. A já jsem zase nebyla takový člověk, který by mohl dělat někde nějakého vrátného 

v noci. Nebyla jsem taková ta typická šmudla, které nic nevadí. Chtěla jsem dělat něco 

přece jenom takového, tak jsem potom dělala technoložku v tiskárně. Tady právě, jak jsou 

dneska luxusní hotely z toho, tak tady byly všude tiskárny, tak jsem dělala technoložku 

v tiskárně, potom jsem dělala v takovém lehce obskurním Nakladatelství dopravy a spojů a 

tam mě potom, když nastala sametová revoluce, tak v těch podnikách to často probíhalo 

tak, že to komunistické jádro, ta buňka v tom podniku, ten podnik si nějakým způsobem 

rozebrali, zařízení rozkradli a ty zbylé lidi vyhodili. Tak mě vyhodili, což mně nevadilo, 

protože co bych tam taky jako dál dělala. A pak jsem si udělala svoji firmu, že jsem dělala 

právě návrhy, dělala jsem tiskoviny, dělala jsem i nějaké stánky do Brna tehdy a tam se 

zase stala taková věc, že jsem dělala pro nějakou firmu, která byla svázaná s Rusy a 

dělala jsem pro ně stánek a vrazila jsem do toho velký peníze. Tam byla tehdy po revoluci, 

říkalo se tomu druhotná platební neschopnost. Bylo to ale vlastně o tom, že ti drzejší šidili 



ty slabší, ty, kteří to brali poctivěji, že jim teda nezaplatili nebo jim zaplatili kdoví, kdy a ti 

lidé, kteří neměli tehdy veliký kapitál nebo si ho nedokázali získat nějakým podvodným 

způsobem, tak je to vlastně škrtilo. Tak já jsem taky vždycky čekala na to, kdy mi kdo 

zaplatí, měla jsem v tom třeba nějaký peníze, protože to se jinak dělat nedalo, tak jsem 

měla v tom stánku peníze, přijela jsem do toho Brna, tam jsem to všecko zrealizovala, 

protože jsem dělala i ty návrhy i ty realizace a pak ti Rusové ten stroj, co tam chtěli 

předvádět, vůbec nerozjeli. Mašina prostě nejela. Takže jsem věděla: „Aha, tak mašina 

nejede, tak peníze nebudou.“ Tak jsem si říkala: „Tak co tady teďka budu dělat?“ Tak jsem 

si vzpomněla, že jsem se naučila francouzsky, tak jsem si říkala: „Teď bych mohla tady 

dělat třeba tu hostesku. Mohla bych třeba u těch Francouzů něco dělat a měla bych to jako 

brigádu.“ Viděla jsem tam ty hostesky, tak jsem tam šla do té kanceláře a oni říkali: „ My 

vám zavoláme.“ Tak to jsem věděla, že je zbytečný, tak jsem tam šla přímo na tu 

Francouzkou obchodní komoru a tam jsem začala hned, tam přišla nějaká paní a oni hned 

potřebovali tlumočníka, tak jsem zjistila, že bych se mohla tímhle živit. Byla jsem teda 

srandovní tlumočník, protože jsem vlastně byla amatér, takže chvílemi jsem se na ty lidi 

obracela obráceně třeba v té praxi, já jsem to jako všecko uměla a všecko jsem to pěkně 

vyřídila, ale nebyla jsem žádný profesionální tlumočník. Jak jsem byla chvilku popletená, 

tak jsem třeba na Čechy mluvila francouzsky a obráceně a neměla jsem ty grify. Tak to se 

potom upravilo a zjistila jsem, že mě baví obchod, tam mně krásně zaplatili a všecko bylo 

v pořádku. Já jsem si to tam nějak potom …, protože jsem peníze nedostala i od nějakých 

jiných firem. Potom jsem toho nechala a šla jsem Pařížskou ulicí, měla jsem dobrou 

náladu a viděla jsem Klub Mediterane. Tak jsem tam vstoupila a říkala jsem, jestli nechtějí 

někoho na nějakou práci a oni říkali: „Jo, potřebujeme tady prodavačku do butiku a je tedy 

zrovna ředitel. Jestli umíte francouzsky, tak můžete jít dál.“ A já jsem říkala: „Ano.“ Tak 

jsem šla k tomu řediteli a to byl Berti Edi tehdy tady a s tím jsem se hned domluvila a tak 

jsem potom pracovala nějaký roky pro ten Klub Mediterane, což bylo velice zábavné, 

protože jsem tam vlastně prodávala ty drahé zájezdy a i jsem s nimi jezdila do těch 

středisek, takže to bylo velice příjemné. Získala jsem tam takovou určitou obchodní praxi, 

protože oni jsou židi, takže mě tam učili hned, jak se dělá ten obchod, jak se to nabízí. 

Chodila jsem tady po těch lidech, vyhledávala jsem ty obchodní příležitosti a prodávala 

jsem tady ty drahé zájezdy. Leč teda pak jsem stejně nakonec odešla, protože tady se to 

tak nějak změnilo a vlastně ten Klub Mediterane tady byl moc brzo. I jiné takové lepší firmy 

tady narazily, jako třeba ten Kapitán Kuk nebo Mapin a Web, protože tady na to nebyla ta 

klientela. Třeba ten Klub Mediterane měl ve Vídni, kde Rakušanů je taky 10 miliónů, tak 

měl 10 000 klientů a tady jsme jich měli tisíc, protože to tady nikdo jako … 



H.P.: Asi z finančních důvodů především? 

J.K.: Jednak tady nebyla ta střední třída, která by tohle využívala a ti vyšší zase nevím, 

proč by to dělali. Oni to tady jako kupovali ti bohatší lidé, ale zase toho nebylo tolik. Takže 

já jsem potom odešla a pak jsem prodávala francouzskou ocel. To bylo taky hezké, asi 

sedm let jsem prodávala francouzskou ocel, takže jsem taky hodně na té Defense a tam, 

jenomže potom se mně narodily dvě děti, narodily se mi tím způsobem, že ten první syn, 

že teda se porod nepovedl, takže s tím mám problémy veliký dodnes, on je vlastně jakoby 

postižený, jenomže zase on není tak postižený, včera jsem se ho zrovna snažila dávat do 

základní školy. On není zas tak postižený, abych na něj dostávala nějaké dávky, a zároveň 

není tak zdravý, aby mi ho vzali do normální školy, takže to je veliký problém, protože tady, 

i když oni říkají, že berou ty děti, tak to není pravda. Oni si představují postiženého 

člověka jako inteligentního vozíčkáře. Jenomže jakmile ten člověk má těch problémů víc, 

on není hloupý, ale má asi Aspergerův syndrom, má epilepsii, má takové věci a třeba kývá 

se z nohy na nohu, což je veliký problém, ale je to neurologická porucha organického 

charakteru. A on všemu rozumí, on chudáček nacvičoval tu písničku a básničku a všecko, 

jenomže bohužel tím, jak on se kýval z té nohy na nohu, tak už jenom tím té učitelce leze 

na nervy. Přitom je hrozně snaživý, takže jsem to včera obrečela, ale stejně ho tam budu 

ještě se snažit teda cpát. Pak mám syna pětiletého, za rok a půl se mi narodilo další dítě. 

To bylo samozřejmě tedy trochu neplánované, tohoto syna jsme hrozně chtěli. My jsme si 

řekli, že budeme mít dítě, tak já jsem si ještě teda zajela na Bahamy, ještě jsem si tam 

užila, ještě jsem si říkala, jak si ještě musím užít, protože jsem věděla, trošku jsem to tak 

celý tušila, co se stane. Přijela jsem sem, do měsíce jsem otěhotněla, ačkoliv gynekolog 

říkal, že jsem stará a takové a že to teda bude dlouho trvat, tak do měsíce hned, jak jsem 

vysadila antikoncepci, tak jsem otěhotněla a od té doby přestalo veškeré cestování. 

Jednak teda s tímhle dítětem jsem musela každý den cvičit. Nejdřív to vypadalo, že úplně 

umře, to byly hrozné věci. Potom teda mi říkali, že nebude chodit, tak on opravdu do 2,5 

let nemluvil, taky nechodil a já jsem s ním cvičila tu Vojtovu metodu a takové věci, takže on 

začal chodit. Pak zase nemluvil, tak já jsem řešila vlastně, do jeho pěti let, že on nemluvil. 

Takže já s ním stále řeším tu logopedii a tak dále. Takže tohle neskončilo. Tím pádem ale 

skončily všechny tyhle mé zajímavé práce. Teď zase třeba budu moci něco dělat, tak jsem 

byla taková, že jsem nevěděla, co mám dělat, tak jsem se přihlásila do školy, abych jenom 

neotírala ty dětské zadky, tak jsem říkala, že si teda jako dokončím to vzdělání, které jsem 

v těch 80. letech dělat nemohla, což se zase jako dalo docela dobře skloubit, že to není 

věc žádná intelektuální starost o miminka a o děti, ale zase to bylo docela náročný, 

protože jsem ty děti měla docela malé. Vlastně s kojencem jsem tady prokojila FHS, 



protože jsem měla toho druhého syna malého a s tímhle jsem musela každý den cvičit. Ale 

myslím, že jsem si zase dobře užila tu mateřskou. 

H.P.: A jsi spokojená momentálně? 

J.K.: Samozřejmě já jsem byla celý život spokojená, taková ta spokojenost je, ale ty 

problémy samozřejmě jsou. Včera jsem tam samozřejmě padla na nějakou učitelku, která 

absolutně neví, o co jde. 

H.P.: Tak to držím palce, to je boj. 

J.K.: A já právě zase nemám kapacitu nebo neumím si to představit, že s jedním dítětem 

budu chodit do jedné školy, druhé budu vozit do nějaké jiné čtvrti a mezitím já už chci taky 

chodit do nějaké práce. Tohle se nedá skloubit vlastně. Protože stejně v každý škole jsou 

do pěti. Musí se ty děti budit, musí se odvádět, a kdy teda člověk má dělat práci? Takže 

tohle budu muset ještě nějak vyřešit. 

H.P.: Tak se můžeš vrátit k tomu tlumočnictví. To je práce, která, si myslím, se dá krásně 

skloubit. 

J.P.: To si zase myslím, že já už nejsem nějaký profesionální tlumočník. Možná, že bych 

mohla, ale spíš bych se chtěla zabývat nějakým tím obchodem. A já si myslím, že by se to 

dalo dělat. Já nechci dělat tlumočníka u všeho možného, já bych spíš chtěla dělat 

obchodního tlumočníka, protože mě zajímá ten obchod, ten prodej mě zajímá. Zase tady 

je pravda, že jsem se zase začala v té škole zabývat nějakými jinými věcmi, které mě 

zajímají taky, tak uvidíme. Já jsem měla ještě spoustu jiných dalších nápadů. 

H.P.: Tak to je krásné, v době finanční krize a propouštění to je úžasné. Tak držím palce. 

J.P.: V Praze, já si myslím, že žádná krize není. V Praze je pořád nezaměstnanost 2%, 

takže pokud člověk nepřistoupí na nějaká taková ta nesmyslná pravidla ageismu, že teda 

je mladý kolektiv a že každému, komu je nad čtyřicet, odpadává maso od kostí, tak takové 

věci nemusí člověk přijímat. A zrovna ti Francouzi ageisti nejsou, tam jsou šedesátileté 

rosničky v televizi, které předpovídají počasí a šedesátileté hostesky a tam tohle opravdu 

nemají. 

H.P.: Já bych se teď chtěla zaměřit na to chalupaření. Já jsem pochopila, že chalupa je 

v nějakém rodinném vlastnictví, že se dokonce jedná o chalupy dvě, jedna v Krkonoších, 

jedna v tom Železném Brodě. 

J.P.: Tak ta v Železném Brodě je měšťanský dům, takže to chalupa ani tak není. V těch 

Krkonoších je to ale chalupa vysloveně typická, která je tam opravdu z 18. století. Teď 

jsem dokonce zjišťovala v nějakém archivu, že tam bydlel v roce 1770 nějaký Kouřil a 

moje matka říkala: „Ano, tam se říkalo u Kouřilů.“ My opravdu nejsme takoví ti typičtí 

chalupáři, kteří by to tam nějakým způsobem úžasně zvelebili nebo zmodernizovali. Spíš 



je to tak, že to opravdu kromě elektřiny, která tam je, tak je to opravdu jak za Marie 

Terezie. 

H.P.: A můžeš mi říct, kde přesně ta chalupa je? 

J.K.: Je to ve Zlaté Olešnici, jenomže ta vesnice se táhne od údolí nahoru, tak my jsme až 

tam nahoře, jak jsou Paseky nad Jizerou. Nejbližší hospodu máme v těch Pasekách nad 

Jizerou, tu tradiční Na Perličku. 

H.P.: A kdy rodina tuhle chalupu pořídila a z jakých důvodů? 

J.K.: My jsme ji vlastně nepořizovali. Tam vlastně žila ta moje babička s dědečkem a 

strýcem, který se teda neoženil, protože to je vlastně hospodářství. To je takové to horské 

dvacetihektarové hospodářství, kde teda oni se dřeli a nevstoupili do družstva, takže 

museli odvádět ty dodávky. Děda musel jít pracovat do lesa v 50. letech a strýc chodil tam 

do té Liazky přes kopec, takže ve čtyři hodiny ráno vstával, tam byl u toho soustruhu a 

potom odpoledne pracovali na polích s tím ale, že stejně jim to nakonec asi tak v 70. 

letech vzali. Vzali to do družstva nějak už potom násilně. Ale ona tam déle trvala ta 

kolektivizace, protože jednak tyhle hory nejsou tak …, že jo, v kraji to šlo rychleji, ale tady 

to bylo přece jenom trošku, že se tam asi dva v té vesnici udrželi a jedním z nich byl právě 

tenhle můj děda, který měl takový vozíček, kde měl asi šest takových velikých konví a 

vlastní silou svážel to mléka až tam dolů k poště a vůbec nechápu, jakým způsobem to 

každý vydržel, protože to musel dělat zřejmě i v zimě. Právě tam je problém, že se tam 

vlastně přetrhlo zcela tohle. My už žádní zemědělci nejsme. Já jsem tam potom ještě chvíli 

se snažila sázet brambory, ale bylo to spíš veselé. Něco mi vyrostlo, něco mi nevyrostlo. 

Takže my jsme si sice zažádali v restituci, aby nám ty pozemky vrátili, takže to máme 

všechno vrácené, ovšem je to celé zarostlé s tím, že řeším trošku ty lesy, protože to se 

řešit musí, ale spíš to jsou takové potíže, ony z toho žádné peníze nejsou. Akorát to 

vypadá úžasně, že když vloni můj manžel dostal strašný infarkt a ležel půl roku a neměl 

žádné peníze, protože on se živí jako překladatel, takže já jsem mu potom říkala, když se 

trošku zotavil a chodil: „Hele, tak to zkus. Jdi na tu sociálku, jestli ti nedají nějakou 

podporu, než dostaneš ten důchodu. Vždyť lidi chodí na sociálku a dostávají tam nějaké 

peníze.“ Tak on šel na tu sociálku a oni mu řekli, že se musí se mnou nejdřív rozvést, 

protože jsem kulak, že mám obrovské polnosti a že se máme živit na těch polnostech. Asi 

by to teoreticky šlo, kdybychom byli nějaká ukrajinská rodina, která to umí, tak bychom to 

samozřejmě uměli. To bychom se tam museli přestěhovat. Já jsem i přemýšlela o tom, že 

bych si tam založila kozí farmu, protože koza je zvíře, kterého se třeba nebojím. Ještě, 

když jsem byla dítě, tak jsme tam měli osm krav a to je zvíře, které je velké a už to není 

žádná legrace. Já si pamatuju, že jsme měli telátka a že to bylo hrozně hezké. 



Samozřejmě tahle idyla právě skončila strašlivou věcí, že nám nasypali jed do vody. Ono 

to snad ani nebylo schválně, ale oni tam zemědělci sypali nějaké jedy, ti jezeďáci, jak se 

tenkrát říkalo, jenomže v těch Krkonoších lidi berou tu povrchovou vodu z potůčku 

zpravidla a ty jedy se dostaly do téhle vody. A výsledek byl, že krávy začaly dojit krev, jak 

když je uřkne čarodějnice, začala z nich padat kůže. I starší lidé v té vesnici umírali. Naši 

zavolali veterináře, ovšem ten řekl, že to je kraví choroba, protože nesměl nic říct, měl 

strach. Bylo to v zimě a výsledek byl, že babička z toho dostala cukrovku, ta tragédie 

v tom chlívě, že krávy umřely příšernou smrtí všechny, potom ten strýc, který se nikdy 

neoženil, musel jít k pétépákům kvůli tomu, že měli takové hospodářství. Pak směl jít, 

ačkoliv byl nadaný, tak směl jít jenom k soustruhu. Tuhle moji starou babičku, ta měla 

sociální důchod 300 korun ještě v 80. letech a musela chodit pravidelně na STB do 

Tanvaldu kvůli tomuhle, že se tam snažili dělat to zemědělství, což bylo neuvěřitelné, 

protože to byla taková slušná stará paní. To bylo neuvěřitelné, že ji v jejím věku 

popotahovali na STB, zřejmě se tam nějak nudili. Jenomže oni to zemědělství strašně 

milovali. To byli takoví ti zemědělci, kteří ráno vstali a koukali se ven z okna, jestli prší a co 

bude a tam to za mého dětství vypadalo, ti se teď musí všichni otáčet v hrobě, protože za 

mého dětství tam byla ustřižená každá travička, to bylo neuvěřitelné, jak to vypadalo. Pak 

to převzalo to JZD, tak to tam začalo rychle zarůstat. Ten strýc umřel po revoluci, 

prarodiče umřeli těsně před revolucí a my jsme si to celé nechali, takže to tam využíváme 

spíš jako tu chalupu. Takže se z nás stali ti chalupáři vlastně tímto způsobem. 

H.P.: To ale od revoluce do současnosti. 

J.K.: No, ale už předtím jsme tam jezdili za nimi, vlastně jsme to tam využívali, že jsme 

tam byly jako děti na prázdninách, že babička nám tam pekla ty makové koláče a jezdily 

jsme tam na lyže. Takže my jsme to odjakživa brali vlastně spíš jako rekreaci, vlastně to 

byla pro nás rekreace. My jsme tam nikdy nějakou práci moc nevykonávali. Občas teda 

jen tak, ale to oni po nás ani nechtěli. Kupodivu jim to úžasným způsobem vynášelo, i když 

ty podmínky tam jsou docela drsné, ta zima je tam do května nebo na některých placech 

se udrží sníh do června, ale kupodivu, když to člověk umí, tak asi to zemědělství vynáší. 

Oni měli furt peníze a všecko měli a jídlo měli. Výsledek byl, když umřeli, tak tam prošlo 

pár skupin zlodějů, kteří nám to tam všecko roztřískali a rozkradli, ještě vloni rozbili funkční 

mlátičku, což mě docela mrzelo, protože ta normálně fungovala, jenom kvůli těm kovům, 

že má ta litá kola z litiny, takže to byla docela škoda. Takže teď to využíváme jako chalupu. 

H.P.: Jak často jsi tam jezdila v těch 70. a 80. letech a jak často tam jezdíš dnes? 

J.K.: Tak to jsem byla vlastně jakoby dítě, takže to jsem tam jezdila na prázdniny. Vždycky 

nás vypravili tou lokálkou, která udělala těch 100 km z Prahy za pět hodin. 



H.P.: To se snad nezměnilo, ne? 

J.K.: To se snad ani nezměnilo, teď už jsem vlakem dlouho nejela, ale vždycky nás 

poslední školní den po vysvědčení vypravili rodiče a ty babičky se o nás vlastně staraly 

celé dva měsíce a pak ten víkend před tím jsme jeli zpátky. 

H.P.: A v zimě? 

J.K.: V zimě jsme tam taky jezdili. Tak na vánoce, vždycky jsme měli krásný stromeček 

s těmi starými ozdobami, takže to tam vždycky bylo hrozně pěkný. Tam jsme se učili 

lyžovat, moje máma dobře lyžovala, měla takové ty vysocké ski ještě s tou špičkou, které 

vlastně u toho Bartoníčka koupil dědeček, když jí bylo osmnáct a ty jí vydržely celý život. 

To nebylo jako dneska, že se mění lyže skoro každou sezónu podle módy, ale měli ty lidi ty 

lyže celý život. První vlek tam byl na Pasekách, když mně bylo patnáct. Jinak se vlastně 

dělalo to, co je dneska nejmódnější, ten ski alpinismus, že se jezdilo, že každý musel 

vyšlapat a pak se sjelo. Tehdy se lyžovalo jedině takhle. 

H.P.: A co v dnešní době? 

J.K.: V dnešní době tam jezdím hlavně s těmi dětmi. Mého manžela, bych skoro řekla, 

jsem skoro jakoby na tu chalupu ulovila, protože jemu se tam hrozně líbilo odjakživa, tak 

s ním jsem tam začala hlavně jezdit, když jsme se seznámili. Tak ten to tam hrozně miluje. 

Pustil se tam do sadu, on hrozně miluje stromy, takže tam teď pěstuju různé staré odrůdy, 

které objednáváme. Teď tam mám kamarádku, kteří se tam odstěhovali, na protější stráni. 

To jsou takoví ti Pražáci, kteří jsou vegetariáni, ona má štěstí, že její manžel je IT, takže on 

se tam může živit internetem a ona nic nedělá, dělá si zahrádku a takhle si tam romanticky 

žijí. 

H.P.: Nějaké podobné plány v budoucnu nemáš? 

J.K.: Já jsem měla právě s tou kozí farmou, protože jsem viděla v Holandsku, jak se dělají 

ty sýry, tak to mě hrozně zaujalo, to by mě bavilo vyrábět ty kozí sýry. Problém by byl, 

kdyby mi chcípla koza. Právě, že si to třeba představuju příliš pastorálně, to je právě jedna 

věc. Za druhé můj manžel je zvyklý tady chodit do rádia a nakladatelství a kultura a to by 

tam asi nebylo. On si člověk řekne: „Tak pojedeme.“ Tady bychom sice měli bydlení stále, 

to bychom nebyli odříznutí, ale on to takhle nechce. Samozřejmě druhá věc je, že tam 

není žádná infrastruktura. Tam se nedojede v zimě autem k tomu baráku, takže by to bylo 

asi zajímavé. 

H.P.: A momentálně tam nikdo stále nebydlí? 

J.K.: Ne. 

H.P.: Takže ta chalupa je prázdná? 

J.K.: Teď jsme tam byli po dlouhé době, teď tam právě ve zkouškovém období chci jet ten 



poslední týden a vlastně jsme tam nebyli tři měsíce, protože jsme se tam nedostali a nikdo 

tam nejezdí. Můj bratr tam nejezdí, ten jezdí do toho Železného Brodu, protože tam 

vlastně máme každý byt v tom domě a ta jeho přítelkyně je zvyklá na komfort a nebude se 

mýt v nějakém umyvadle. 

H.P.: Nebo v potůčku někde. 

J.K.: V potůčku to jde v létě, ale v zimě v tom sněhu se tam člověk myje jak v 19. století 

v umyvadle, tak to jako některým ženám vadí samozřejmě, tak tam moc jezdit nechce. A 

zase že bychom tam do toho vrazili dva milióny, to na to ani nemáme a dělali z toho … A 

zase takové chalupy se spíš i zničí. Tam v okolí, protože to je zajímavá lokalita, tak jsem 

tam viděla mnoho případů, kdy si ty lidi koupí takovou chalupu, vymlátí ji do základů a 

postaví ji jakoby novou, ale to už není to samé. 

H.P.: A vy sami jste nikdy žádnou rekonstrukci té chalupy neudělali? Udržujete ji? 

J.K.: Tak střechu jsme museli opravit samozřejmě, dávali jsme novou střechu, já nevím, 

kolik set tisíc to stálo, to zase jo, ale snažíme se do toho moc nerýpat, protože ono by to 

asi špatně dopadlo. Jak se do takového starého baráku šťourne, tak se to potom sype, 

takže bych to moc nezkoušela. 

H.P.: A není to ještě pod nějakou ochranou památkářů? 

J.K.: Tenhle barák není, ten v Železném Brodě jsem dokonce já iniciovala, aby to byla 

památková stavba, protože jsme taky neměli na opravu, tam jsme vypláceli nějaké 

příbuzné, tam se narodil můj otec a tam jsem právě využila své kunsthistorické erudice, 

vysvětlila jsem památkářům, proč to má být památkově chráněný dům a pak jsem asi pět 

let dopisovala a dostali jsme dotaci 250 000 na střechu. Protože ta střecha stála 500 000, 

tak se to moc hodilo. Teď ale zase musím řešit finanční úřad, protože tam nějaká paní 

v tom hledá nějaké mouchy, jako že číslo smluv, takže tam musím teď chodit, ale my to 

máme v pořádku, ale jsou s tím teda samé starosti. Teď chci žádat na dotace na omítku. 

Takže tam jsem to přímo sama iniciovala, oni lidi často se s těmi památkáři neshodnou. 

Můj náhled je tedy opačný. Já vidím ten jejich kladný přínos, těch památkářů. A myslím si, 

že oni vůbec nejsou takoví, že by někomu říkali, že si nesmí udělat koupelnu a takové 

věci. To je hodně nafouknuté. Akorát, že se nedokážou domluvit ty dvě strany. 

H.P.: Takže zkušenost spíš pozitivní? 

J.K.: Já mám vyloženě kladnou zkušenost s památkáři. Ale opravdu to chce chápat ta 

jejich stanoviska. Nechtít si z toho starého baráku udělat nový. Spíš opatrně, třeba ani 

nevyměňovat stará okna, snažit se to …, protože ten barák kupodivu vydrží, to je takové to 

osvětí fenomenologické, ono nás to přežije kolikrát, když do toho nebudeme moc šťourat. 

H.P.: A takhle jste to zařizovali na té chalupě, předpokládám, takový přístup máš i k té 



chalupě? 

J.K.: No, takový přístup mám k té chalupě. Tam samozřejmě je problém v tom, že si tam 

člověk nemůže pověsit nějaké starožitnosti, protože by tam za 14 dní nebyly. Protože je to 

na samotě, tak v podstatě každoročně tam někdo byl. Bohužel rozmlátí dveře krásné 

sekerami… 

H.P.: A i když je to na samotě, tak tam fungují nebo spíš fungovaly nějaké sousedské 

vztahy, dejme tomu, v těch 70. letech? Nějak jste komunikovali s lidmi? 

J.K.: V 70. a 80. letech ty sousedské vztahy byly opravdu těžké. Vlastně se to táhne až 

doteď, protože to byla vesnice komunistická a byl tam veliký antagonismus, každý vlastně 

věděl, co je jeho. I když to teda bylo v tom družstvu nebo to bylo těch Státních lesů, tak 

každý věděl, co je jeho. A byly tam třeba problémy, že nám tam v těch 70. letech nějaký 

člověk vykácel pět vzrostlých smrků v lese, za to byl prostě prokurátor. To bylo opravdu 

velice nebezpečné. Takže ten strýc, který dělal v té fabrice, zase se vědělo, kdo to byl, tak 

se tam s ním popral. Byly tam takové věci. Vlastně ti naši bezprostřední sousedi, se 

kterými já mám dneska dobré vztahy, ale to už jsou vlastně jejich praděti, ti jejich prarodiče 

byli velicí komunisti a třeba v té vesnici celé se říkalo, že oni nic nekupují, protože ti lidé 

pozorovali v krámku, co si kdo kupuje k jídlu. Tam byl jeden malý krámek a všichni věděli, 

co si kdo koupil. Třeba pomlouvali, že koupili jenom pár bonbónků na stromeček a kolik 

koupil kolekcí a kolik on toho kupuje, to se všechno vědělo a o těchto lidech se říkalo, že 

nekupují nic. On nekupoval nic, protože oni chodili k nám, tam se nezavíraly dveře, 

protože se tam tradovalo, že jenom před sto lety tam nějaká Romka ukradla kabát a slepici 

a jinak měli pocit, že se tam nekrade. Výsledek ovšem byl, že tihle lidé chodili do naší 

chalupy, kde bylo všechno ve velkém. Tehdy se nekupovalo po kilech nebo oni, jak měli to 

hospodářství, tak tam bylo to mléko, máslo hromady, teď ty pytle mouky, pytle cukru, pytle 

máku, to bylo všechno v pytlích a tam se to nabíralo těmi krajáči, bylo tam toho jídla 

strašně moc. Takže oni vlastně chodili, ta měla takovou přítelkyni, takovou starou paní, ale 

přitom oni se kamarádili. Děda tam chodil na televizi, protože nějak si dlouho nekoupili 

televizi, já nevím, proč, pak si ji teda nějak koupili. Vlastně měli potřebu se ti lidé bavit i 

proto, že tam v zimě jsou ty podmínky takové, že já jsem se tam před pár lety málem 

utopila ve sněhu, že to jde. Že když se neudělá površek a jsou tři metry sněhu, tak prostě 

bez sněžnic opravdu člověk nepřejde. Takže tam jsou ty podmínky takové, že ti lidé se i 

musí kamarádit. Problém byl samozřejmě v tom, že věděli, že on je takový a že třeba on 

vyráběl dole nástěnku KSČ z výstřižků, které ukradl u nás, nějaké časopisy, co odebíral 

strýc a ty si svazoval, protože on byl takový, že měl spoustu různých zájmů. Takže on si je 

sám vázal jako knihy a on mu to tam bral a dělal z toho dole třeba tu nástěnku KSČ. Ale 



oni se vlastně hrozně báli, protože aby mohli dělat to hospodářství a tenhle měl moc. 

Takže tam byl ten antagonismus veliký. Tihle zase záviděli těmhle, že něco mají, kdo ví, co 

z toho mají, oni z toho teda opravdu jako měli, musím říct. Žili jako auterky, že vlastně oni 

peníze nepotřebovali a tihle zase věděli, že tihle jsou komunisti, že si na ně musí dát pozor 

a když pak zjistili, že kradl, tak akorát zamkli, protože se báli to třeba i říct, protože by 

stejně ničeho nedosáhli. A tyhle vztahy vlastně se tam jakoby táhnou dodnes, protože 

jsem musela několikrát řešit, že nám třeba ti lidé kradli lesem. Jezdili tam vyloženě 

traktorem a to bylo už asi před asi deseti lety, takže jsem psala jenom dopisy. Zase jsem 

nikoho neudávala, protože jsem nechtěla dělat zlou krev kvůli nějakým stromům, protože ti 

lidé mají takový pocit, že to jsou kulaci a tam jako my si můžeme vzít. A teď oni jsou stejně 

v Praze, tak oni tady nejsou, tak co oni mají tady co mít a my nemáme a oni mají, takže 

tam takhle chodili. Jenomže pak to mělo takové konsekvence, že oni se tím začali živit. Že 

ještě loňské léto jsem řešila jednu skupinu, že nám tam vykáceli 50 vzrostlých dubů, já 

jsem tam šla do lesa a najednou vidím jé a tohle, paseka, není. Tak jsem teda tentokrát už 

policii zavolala, protože jsem si říkala: „Tak to je organizované.“ A oni je našli. A byli to lidi 

opravdu z té vesnice a dřív vlastně oni je nenašli nebo to bylo takové, že člověk měl pocit, 

že se nedovolá. Teď se vlastně situace v poslední době nějakým způsobem změnila, ty 

vlastnické vztahy se začaly tím, jak se zvyšuje ta cena palivového dřeva a tyhle věci, 

najednou vlastně je vidět, že jde o peníze. Takže tyhle věci se teď mění zase pomalu a ta 

policie je měla asi do druhého dne. Protože oni tam káceli ty naše stromy, řezali to na dříví 

a prodávali to chalupářům do krbových kamen, které jsou teď v módě. Jenomže já jsem 

zase nechtěla, aby někoho zavírali, protože z toho by byla zase zlá krev kvůli těm 

stromům. Takže výsledek stejně byl, že na mě tam nastoupili ti lidé a já jsem dokonce 

zjistila, že ten jeden nám tam taky opravoval střechu, že to byl ten truhlář. Prostě ti lidé se 

tam snaží nějakým způsobem se uživit a ono je to tam asi i docela těžké, protože ty fabriky 

všechny skončily a to zemědělství tam skoupil jeden člověk, který si tak trošku hraje na to 

zelené zemědělství, ale není to tenhle případ teda, někteří na něj pracují, ale co ten 

zbytek? Ty malé farmy tam vlastně nejsou pomalu, protože u nás zřejmě ta legislativa není 

moc nakloněná těm malým farmám. Já jsem o tom uvažovala, že bych právě to dělala. Ale 

to by si člověk musel zjistit spoustu věcí. Jednak ty dotace a všechny tyhle věci. Nejsem si 

jistá, jestli ten pohodlný městský život není nakonec lepší. Jestli se tady v Praze, když 

budu opravdu zase pracovat, jako jsem pracovávala dřív, jestli mi to podmínky dovolí, jako 

že asi nakonec jo asi stejně, tak jestli si člověk nakonec nevydělá víc. Jestli by tam 

vlastně…, protože ten život vlastně, já jsem to pozorovala jako dítě, jak to chodí to 

zemědělství, když se to dělá jakoby v tom 19. století. Ti lidé to musí milovat. Musí tomu 



obětovat celý život. Dřív neexistovalo, jako dneska jezdí zemědělci k moři v létě. To je 

absolutně nezemědělský postoj, protože k moři nemůže vyjet v létě žádný zemědělec, 

kdežto tihle dneska jezdí k moři v létě. Ta moje babička měla tu přírodu tak zpracovanou 

na té chalupě, že ona ke stáru oslepla a už nechodila ven, seděla na židli a já mám z ní 

úplně takovou jakoby ezoterickou zkušenost nebo zážitek, kdy teda jsme seděli v té 

chaloupce, byli jsme tam na návštěvě, teď tam byl ještě ten děda, strejda a ona a ona už 

neviděla a vůbec nevycházela ani z domu. Seděla na židli u stolu a říkala: „Bude bouřka.“ 

My jsme se podívali z okna a nic tam tomu nenasvědčovalo, bylo krásné počasí. Jenom 

vzadu byl malinký mráček. A babička říkala: „Bude bouřka a budou padat kroupy.“ A 

strejda jí říkal: „Ale prosím tě, bábo, co to povídáš? Nic takovýho nebude.“ Za chvíli se 

mráček zvětšil, do dvou hodin byla tma, opravdu začala obrovská čina, začaly padat ty 

kroupy, všechno bylo bílé, veliké kroupy padaly a babička zase seděla a říkala: „ Padají 

rovně, na poli se nic nestane.“ Přitom vlastně neviděla, nechodila. Opravdu na poli se nic 

nestalo, protože kroupy padaly rovně. To jsou věci, které člověk může vlastně získat jenom 

tím celoživotním sepětím s tou přírodou. To žádný chalupář samozřejmě nemůže udělat 

takovou věc, aby takhle nasál tu přírodu. 

H.P.: Takže oni tam vlastně ti prarodiče žili až do konce života? 

J.K.: Ano. Moje babička nechtěla, samozřejmě my jsme nechtěli, aby teda…, vypadalo to, 

že umře dřív babička, protože byla hodně nemocná, děda se o ni staral do konce života, 

ale dopadlo to teda jinak. Zvrátil se dědeček a babička ho následovala do tří týdnů s tím, 

že moje máma tam odjela a ačkoliv jsme teda nevěděli, ačkoliv tehdy v tom komunismu 

riskovala zaměstnání a všecko, protože ji tam nechtěla nechat ani ji nechtěla někam dávat 

do nějaké eldéenky nebo něčeho takového, tak se tam o ni starala. Babička do tří neděl 

umřela, takže se to vyřešilo nějakou dovolenou. 

H.P. Takže to ještě bylo v 80. letech? 

J.K.: No. Takže tam vlastně takhle dožili. A ten strejda, toho jsme chtěli mít tady v Praze, 

jenomže ono ho to stále táhlo zpátky. Měl taky uříznutou nohu, protože měl právě taky tu 

cukrovku od té doby, jak byla otrávená ta voda od té situace tehdy, co se tam stalo, takže 

měl poničené zdraví a my jsme chtěli, aby byl tady v Praze. Jenomže zrovna můj otec taky 

umíral na rakovinu, takže máma lítala od jednoho k druhému, byli jsme všichni zaměstnaní 

a on říkal: „Vy tady máte špatnou vodu v Praze, ještě za ni platíte. Já tam mám vodu 

dobrou, já se tam chci vrátit.“ Tak se tam vrátil, jenomže v těchto chalupách ti lidé většinou 

končí tak, že zmrznou, protože jednou si prostě ten starý člověk nezatopí na těchto 

osamělých chalupách. 

H.P.: A ono se mu to stalo? 



J.K.: Ne tak úplně, ale dostal chřipku a byl tam zrovna u něj můj brácha a on byl takový, že 

on vždycky říkal všecko obráceně a nechtěl do nemocnice. Říkal: „Ne, ne, já chci bejt 

tady.“ A on říkal: „Já tě odvezu.“ Já jsem zrovna nedostala dovolenou, takže jsem tam 

nebyla a můj brácha byl mladej muž, kterej prostě tohle nepochopil, že ho má násilím 

odvézt do nemocnice a za tři dny bylo víceméně pozdě, ta chřipka mu ten organismus tak 

narušila, my jsme chtěli, aby ho oočkovali, oni ho neoočkovali, takže v té nemocnici potom 

umřel víceméně na chřipku. Ale vlastně máma tam potom za ním jela a už ho našla, že 

tam byl v zimě, že už si nezatopil těch pár dní, než ona tam dojela. Takže to bylo taky 

takové, že i určité konotace s vinou a tak, ale když si to beru zpátky, tak ti lidé tam v těch 

chalupách takhle končili vždycky. Že jednou si prostě nezatopili. 

H.P.: Nebo si nedošli pro jídlo. 

J.K.: No právě, tam když byla dříve …, jak jsme začaly, tak bych ještě dovyprávěla o tom 

sousedství, které tam bylo vlastně vždycky, taky tam potom za ním přišli nějací sousedi a 

volali mámě, že má přijet a takové. 

H.P.: A tohle bylo za komunismu nebo až potom? 

J.K.: Tohle bylo už teď, ale asi tak před třinácti lety. Ten život je tam vlastně pořád stejný, 

komunismus nekomunismus. Že vlastně ti lidé si dělají dřevo na to topení, to jsem teď 

začala dělat, tak musím říct, že to není žádná těžká práce, že to docela jde. Mně to baví, 

jak roste ta hromada těch polínek. Člověk má pocit takové síly. Takže ty sousedské vztahy 

jsou úžasné. Já jsem je letos velice ocenila v tom, že vlastně mému manželovi tady 

v Praze nepoznali, že chodí tři neděle s infarktem. On měl i angínu pectoris, jenomže jeho 

sestra je jeho doktorka, což je chyba, to je prostě špatně. Ona nepoznala, že chodí 

s infarktem a léčila ho na záda, což je údajně častá chyba u špatných obvodů a já jsem 

byla s dětmi na chalupě, myslela jsem, že tady má péči. On naštěstí přijel za námi na tu 

chalupu, protože ho to tam táhlo a děti byly právě u těch sousedů v té chalupě, která je 

vedle, kde původně bydleli ti stalinisti, kteří už teda taky dávno umřeli, teď tam je už zase 

další generace těch dětí, které bydlí v Liberci a jezdí tam taky na chalupu, ale z Liberce, 

takže to mají blíž a naše děti si hrají s jejich dětmi. Takže se přátelíme, ale taky tam byly 

nějaké takové věci, že oni si chodí pro naši vodu a že si ji chtěli tahat do domu a že taky 

nějak si pamatovali vlastně, co jim říkali ti jejich rodiče o nás, že my jsme ti kulaci a my 

jsme si zase pamatovali, co nám říkali ti rodiče o nich, že oni jsou ti komunisti, takže jsme 

se tak jako úplně …, sice jsme se zdravili a tak, ale jako jsme se tak úplně nepřátelili. Až 

vlastně, když ty naše děti se začaly přátelit, tak vlastně tyhle bariéry zmizely, takže jsme 

se tam začali teprve bavit, ale zase tak nebylo tolik času. Já jsem se tam bavila spíš s tou 

sousedkou odnaproti, s těmi z Prahy, jak se tam nastěhovali, protože taky má stejně 



starou holčičku, prostě máme stejné kytky, psy a děti, tak máme stejná témata, takže se 

bavíme o těchto věcech a o těch starých odrůdách, právě teď objednáváme hrušky 

krvavky a takové věci, moravské jaderničky, takže s tou jsem se spíš tam bavila, ale když 

ten můj manžel vlastně padl, protože on jenom příšerným způsobem zachroptil a ještě 

předtím vlastně ten den děti si hrály u sousedů, já jsem si právě otevřela knihu, manžel že 

bude psát do rádia nějaký pořad, protože od dělá ty Události a komentáře, jak jsou na 

šestce, tak on dělá z té frankofonní oblasti, takže jako si tam rozložil noviny, čte ty 

francouzský noviny a z toho teda dělá nějaké ty komentáře a ještě vtipkoval, že děti by 

mohly u sousedů i spát, že by byl klid, načež zachrčel a spadl. Já jsem si nejdřív myslela, 

že to je nějaká legrace, protože ta grimasa byla taková jako skoro komická, ale takhle asi 

vypadá smrt, zastavilo se mu srdce, začalo fibrilovat, ucpalo se a spadl. Načež já jsem 

zařvala, vzala jsem telefon, vytočila jsem 155, tam ta paní se mně začala vyptávat, kde to 

je, já jsem věděla, že mu mám dělat masáž srdce a takové, jenomže já jsem s ním 

nemohla hnout zpod toho stolu, protože on měří dva metry, teď já jsem ho nemohla ani 

vytáhnout zpod toho stolu. Teď jsem začala vytahovat jazyk, volala jsem a ta paní se mně 

ptala: „Kde to je? Jak tam máme dojet?“ Teď já jsem si říkala: „Ježíš, kde to je? To je 

vlastně samota, jak já mám vysvětlit někomu, kde to je?“ To je hrozně těžký, oni to 

nenajdou tu samotu na tý chalupě, to je hrozně těžký. I když jim řeknu, že to je číslo 127, 

tak oni si to neumí najít. To je docela zajímavý, že oni nemají takové věci. Kdežto když tu 

chalupu pojišťujete, tak v pojišťovně, když řeknete, že to je tohle číslo a adresu, tak oni si 

klepnou a vyběhne jim mapička, že nejste v záplavovém pásmu. Tak pitomá pojišťovna a 

záchranáři to nemají, ti vás nenajdou na samotě na chalupě. Takže já jsem běžela k těm 

sousedům, aby mně s tím pomohli. Bylo to hrozné štěstí, že oni tam zrovna byli, protože 

se zjistilo, že ona pracuje na ARU v Liberci, že ona je zdravotní sestra a její bratr byl 

zrovna záchranář, který vlastně pracoval s těmito, to byli kolegové, ti záchranáři. Takže oni 

jim vysvětlili, jak tam mají jet a začali ho okamžitě resuscitovat, takže já jsem nemusela, 

protože já bych to nezvládla ani silově a ona mu dávala to dýchání z úst do úst a on mu 

dělal tu masáž srdce, dva se na něm střídali, než do 20 minut přijela ta sanitka z Liberce, 

což toho mého manžela vlastně zachránilo. Zachránilo mu to jednak mozek a zachránilo 

mu to vlastně všechno. Takže kdyby se to nestalo na té chalupě, kde ti lidé mají k sobě 

blíž, že hned přišli a tak, kdyby se to stalo tady v Praze, tak bych čekala na tu sanitku, tady 

nedávno umřel ten architekt na ulici a vlastně v té Praze je to daleko horší než v tý 

komunitě někde na té chalupě v Krkonoších, kde to vypadá, že je to na tohle horší, ale ono 

je to tam lepší. Protože potom, když já jsem jezdila do té nemocnice za ním, kde to 

vypadalo strašně špatně, asi měsíc byl v kritickém stavu a byl celý oteklý, já jsem tam 



přijela a oni mi říkali: „Tak on asi umře.“ Tak já jsem měla u těchto sousedek děti, ony mi 

bez problémů hlídali děti, že naše děti si hrály s jejich dětmi, tak jsem tam mohla mít 

normálně děti a ony věděly, že já jedu tam a tady v Praze nefungují takové vazby nebo 

aspoň běžně nefungují. Já jsem tam potom jezdila každý den a každý den vlastně o ty mé 

děti bylo postaráno. A když třeba mně řekli v té nemocnici, že asi ten den umře, že mám 

čekat, že mu budou dělat ještě nějakou operaci, tak já jsem té sousedce volala, jestli tam 

můžou spát a ona: „Samozřejmě, můžou tady spát.“ A potom se ještě báli, protože jsem 

tam byla autem, tak abych já vlastně, kdyby on tam umřel a já bych jela v noci autem, tak 

abych neudělala ještě nějakou bouračku, tak dokonce vlastně zorganizovali, že ten její 

manžel s vysockým farářem by pro mě v jakoukoliv noční hodinu přijeli do toho Liberce, 

který je daleko. Takže opravdu to bylo takové, ti sousedi se hrozně semkli a hrozně se o 

mě starali. Takže tohle sousedství se tímto ještě víc upevnilo, ale i předtím bylo takové, že 

si tam ty lidi pomáhají. Ti lidé si k nám chodí pro vodu, my ji prokopáváme, tihle si taky 

berou od nás vodu z našich pozemků. 

H.P.: Takže potom člověk na nějaké ty stromy holt… 

J.K.: U těchto ne, ti, když mi řeknou, že si chtějí dřevo pro svoji potřebu, tak řeknu: „Ano, 

támhle.“ Samozřejmě každý rok to děláme. Tam je příšerného dřeva, to nemůžeme nikdy 

zpracovat. Ale tam je zase problém, když to dělají tyhle organizované skupiny, protože to 

okamžitě oni zničí obrovskou …, oni jsou schopni vykácet hektary. Takže tohle byl ten 

problém jiný. Tam není problém, že si sousedi berou dříví na otop. Tam je problém, když 

s tím začnou obchodovat lidé, které neznáte. Protože oni hlavně neví, kdy skončit. Těch 

dubů nám je líto, protože těch dubů je tam málo a ony se tam sázely na kraj lesa jako 

větrolamy a to tam mělo svoji funkci. Navíc tam rozorali tu půdu a tam jsou třeba i další 

věci, že tahle moje sousedka teď honí ty lidi na těch čtyřkolkách, tam jsou teď 

v Krkonoších problémy s těmi čtyřkolkami, že už nejenom ti motorkáři. Přitom je to 

Krkonošský národní park, tam jsou všude cedule a nejenom tohle, ale ty sněžné skútry 

jsou další problém. Tam se nadělaly půjčovny sněžných skútrů. Jednak je to naprosto 

neovladatelný, takže vás prostě přejedou, ono se to tam zatím moc nestalo, protože ti lidé 

jsou zalezlí v těch chalupách, není tam veliká hustota obyvatel, ale třeba o tu svoji dceru 

se ta má sousedka bojí, protože každou chvíli jim tam někdo spadne před barák na tom 

skútru, protože oni si to půjčí, teď na tom blbnou a ničí tu přírodu, strašně to smrdí. Zvěř to 

tam plaší, my tam chráníme vzácné orchideje a teď oni tam přijedou v létě a rozryjí to tam 

čtyřkolkou, zrovna tuhle louku, kde rostou ty orchideje. Takže tyhle problémy chalupářů, 

kteří to berou vysloveně takovým vytěžujícím způsobem tu krajinu a nemají k ní takový 

vztah, že to jsou takoví ti lidé, kteří si můžou takové drahé věci dovolit. 



H.P.: A tohoto si všímáš hodně v tom okolí, že chalupáři mají nakoupené tyhle věci, že tam 

přijíždějí jenom z toho důvodu, aby si zajeli na skútru nebo čtyřkolce, konkrétně v té 

vesnici? 

J.K.: Konkrétně tady ano, protože se to stalo takovou módní lokalitou, třeba ty Paseky nad 

Jizerou a okolí, že tam ty chalupy jsou drahé, je to trošku stranou, není to zase ten Špindl, 

kde už je to úplně …, kousek dál je Harrachov, to je takový Šmoulov dneska, dřív jsme do 

Harrachova běžně chodili a dneska tam v podstatě je to vyloženě taková celoroční pouť. 

Takže hodně chalupářů shání chalupy tady v těch lokalitách kolem toho Harrachova, že 

tam je ještě klid, přitom je to tam docela hezké, je to chráněná oblast, ovšem dějí se tam 

teda věci. 

H.P.: A dřív v té normalizační době? 

J.K.: Dřív to tam ničilo JZD. 

H.P.: Jaký byl dřív ten podíl starousedlíků a chalupářů? 

J.K.: Vždycky se lidi stěhovali tam odsud pryč, ale dřív to byli takoví chalupáři, kteří tam 

třeba jezdili autobusem a v neděli odpoledne odjížděli do Prahy a měli k tomu jiný vztah. 

Dneska opravdu, když jste tam za hodinu a půl, Mercedesem za hodinu, když jedete 

150km/h a jsou vám jedno pokuty a takové věci, tak samozřejmě tam teď mají všichni ty 4 

x 4, ta obrovská auta, velikým problémem je tam pytláctví, protože ti lidé si nakoupili 

zbraně, teď mají ta noční vidění a jezdí tam těmi 4 x 4 a střílejí a to je teda hrozné. Protože 

jsem kolikrát našla v tom našem lese jasně neodborně vyvržené vnitřnosti ze srn nebo 

nám i nějaké zvíře pošlo před barákem. Tam byl vždycky ten antagonismus, ti lidoví 

myslivci, to byl vždycky problém, protože lidoví myslivci je kapitola sama pro sebe a ti teď 

doplňují tyhle drsní pytláci, kteří se rekrutují z řad takových těch zbohatlíků, kteří právě 

patří vlastně mezi tuto sortu lidí, kteří jezdí na těch skútrech a čtyřkolkách a do toho jsou 

vyzbrojeni těmi zbraněmi s nočním viděním a dělají tam tyhle věci. 

H.P.: A je to vyloženě kvůli sportu nebo to snad jako potom konzumují? 

J.K.: To jsou takoví ti siláci podnikatelé. 

H.P.: Takže víc kvůli sportu? 

J.K.: Oni to určitě i konzumují, to já nevím, co s tím dělají. Je pravda, že tam celoročně 

dostanete v hospodách zvěřinu, takže odkud to asi je? To je jedna věc, ale taky mi tam 

zastřelili psa nádherného schválně nebo ho ukradli, to já nevím. A bylo to právě kvůli těm 

věcem s tím lesem, že já jsem těm lidem napsala, ať už nejezdí do toho lesa těžit, že bych 

to musela udat a takové bu bu bu. Načež oni na mě udělali bu bu bu, že mi zastřelí psa, 

taky se pes teda ztratil. Takže já jsem tam brečela, chodila jsem tam týden po Krkonoších 

a hledala jsem ho, protože to on by přišel. To byla hrozná škoda, možná že ho i ukradli, 



protože to byl takový pes, který vyhrával na všech výstavách a byl hodně nápadný, to byl 

egyptský faraonský chrt s těma ušima, byl nádherný, překrásný pes, který měl cenu 

60 000, a oni se na něj všichni koukali, co to je. Takže si mysleli, že jsem nějaká bohatá 

nebo něco takového. Já jsem toho psa měla, protože jsem ho milovala, to bylo takové 

moje dítě, dokud jsem neměla děti. To byl takový kanapátkový pes a mně teda 

vyhrožovali, že se pes ztratí a taky se teda ztratil po nějaké době. A nevím, co s ním 

udělali. Možná, že ho tihle zbohatlíci ukradli. Oni tam taky staví pro Holanďany takové 

další Šmoulovy, což je docela pěkné. Lidi tam na to nadávají, ale to mně nepřijde tak 

ošklivé, že staví takové kolonie dřevěných chaloupek, které fungují jako hotely, to mi 

nepřijde tak strašné. 

H.P.: Ale otázka je, jestli to tam patří. 

J.K.: No tak samozřejmě, že tam je veliká snaha zastavovat, dřív každý věděl, platil ten 

zákon, že se může stavět jen na místech, kde nějaký dům byl, na těch zbořenkách 

takzvaných. Takže teď už si tam i postavili nějací lidé, to byla taky další věc, protože ti nás 

taky nějak nemusí, u toho našeho lesa si postavili, nějaký pán tam zdědil louku, nejdřív si 

tam dělali ohně jenom na louce, teď už tam mají postavenou regulérní chatu a obchází se 

to tím způsobem, že oni řeknou, že to je vlastně bouda na nářadí. Což ale jako zase záleží 

vlastně na tom zastupitelstvu té obce, protože tohle v těch jiných obcích znají, tuhle 

obezvlečku, je to vlastně profláknuté, že se řekne, že to je bouda na nářadí, je to nesmysl, 

samozřejmě je to chata. 

H.P.: Když ses zmínila o těch chatách, tak zamýšlela ses někdy nad rozdílem mezi chatou 

a chalupou? 

J.K.: Tam je samozřejmě hlavně ten historický rozdíl, že chata je moderní stavba, kdežto 

chalupa je zpravidla stavba historická nějakým způsobem, to je hlavní rozdíl. 

H.P.: A v této oblasti nějaké chatařství jako takové je nebo není? 

J.K.:  Právě jak o tom mluvím, teď začíná být, to je teda jediná chata, která se tam 

vyskytla. Ony zase ty boudy se nedají v zimě použít, takže to j e sezónní věc. A potom by 

se dalo mluvit o chatařství o těchto vlastně jakoby nově postavených roubenkách, to jsou 

vlastně chaty, tyhle hotely jsou vlastně chaty. Dělají to teď krásně, umí to krásně postavit, 

tyhle nové roubenky, nic proti tomu, protože jednou, až ta naše shnije, tak jsem tam viděla 

u těch jiných, že oni krásně podloží tu střechu a dole se to celé vyroubí, vypadá to krásně. 

H.P.: Dobře, chceš ještě něco podstatného dodat k tomuto tématu? 

J.K.: Že si myslím, že podstatné je pochopit třeba ty zvířata a ty rostliny, že se mi docela 

líbí ti lidé, kteří tam jedou s tím, že je tyhle věci zajímají. Protože tam je to nedílná součást 

toho místa a člověk by měl o ta zvířata a ty rostliny se snažit nějakým způsobem ne 



pečovat třeba, ale neničit jim to teritorium. 

H.P.: Což u čtyřkolek a u skútrů není ten případ, ale jak jsem tak pochopila, stále tam je 

spousta lidí, kteří se o to starají a mají k tomu vztah? 

J.K.: Určitě. 

H.P.: Tak já mockrát děkuju, bylo to strašně zajímavé. 

 

Konec záznamu 

 



Rozhovor s paní Hertou Mátlovou, 14. srpna 2008  

tazatel Jitka Sobotková 

 

J.S.: Já na úvod řeknu, že natáčíme v Uhřínovicích. Budeme se bavit o chalupaření, vy 

jste už mimo záznam začala vyprávět o tom, jak jste si vždycky přála chatu místo chalupy, 

tak můžete o tom povyprávět? 

H.M.: To jsem si přála už jako holka mít teda chatu a dělala jsem si takový nákresy, jak by 

ta chata měla bejt veliká. A pak jsem teda chtěla chatu koupit, ale prostě neměla jsem na 

to peníze. A když jsem se vdala, tak jsme s manželem jezdili na Beskydy na chatu jednoho 

známýho a tam jsme jako tak vlastně chatařili, jenže dopadlo to tak, že ten majitel šel do 

důchodu a na tu chatu se odstěhoval potom sám a pro nás tam už nebylo místo. Takže 

jsme teda byli jako bez takového letního bytu a neměli jsme kam jezdit. A můj muž byl o 

dost let starší než já, byl dost pohodlnej a v neděli vždycky jsme jako si říkali, že pojedeme 

někam na výlet, jenže on si chtěl po obědě zdřímnout, takže se na ten výlet jelo až po třetí 

hodině. Můj syn byl děsně nedočkavej a zlobil a ten zas říkal, že proč mu nedáme pokoj a 

proč už chceme jet? A byly z toho u nás takový dost značný roztržky. Tak já jsem si říkala, 

musíme mít nějakou chatu nebo chalupu, aby on tam mohl spát, a my jsme mohli chodit 

po lese. A tak jsme vlastně přišli na tu chalupu. A teď jsme začali teda hledat. 

J.S.: Ve které to bylo době, že vás přerušuji? 

H.M.: To bylo v roce, na ty Beskydy jsme jezdili do roku, můj muž zemřel v roce 1976, tak 

v 70. letech. Pak teda umřel můj muž v roce 1976 a nás teda ta touha po té chalupě se 

synem pořád jako držela, tak jsme jeden nebo dva roky nedělali nic jiného, než odepisovali 

na všecky možný inzeráty a objížděli chalupy a všelijaký takový objekty, který by se hodily, 

ale všechno to bylo drahý. A já jsem na to neměla. A já jsem seděla s nějakým kolegou 

v práci a ten říkal: „Herto, když na to nemáš, tak to musíš koupit od státu. To musíš koupit 

tu chalupu buď jako dědickou, jako v pozůstalosti nebo teda to, co prodává stát a to je 

nejlepší, když koupíš nějakou hájenku.“ Tak já jsem se zaměřila na hájenky. A měla jsem 

kolegu, kterej se mnou studoval a ten byl šéfem právního oddělení u Státních lesů a tak 

jsem za ním šla a říkala jsem, jestli by neměl nějakou chalupu nebo jak se to dá sehnat. A 

on říká: „My máme seznam hájenek nebo objektů, který se budou prodávat, ale v tom já ti 

pomoct nemůžu, to dělá všecko náš ředitel. Já tě s ním můžu seznámit, ale víc pro tebe 

udělat nemůžu.“ Tak mě s panem ředitelem seznámil a ten mně dal takový 

nacyklostylovaný asi čtyři nebo pět stránek a tam bylo vždycky, kde je ta chalupa a kdo 

tam bydlí a kdy se musí vystěhovat a v jakým je to stavu a jaká je asi cena. Tak to jsme 

začali teda objíždět zas teda znova. A dal nám taky, měli jsme teda jednu moc hezkou 



chalupu, kterou bych byla chtěla a ta byla někde u Svatýho Hostýna, ale jak se to jmenuje, 

si teď nemůžu vzpomenout. To byla strašně pěkná hájenka, tam bydlel nějakej pan 

nadlesní a bylo to veliký, skoro takový sídlo, ale bylo to teda hodně drahý, ale bylo to 

krásný, to bych byla chtěla, ale to řekl, že už je zadaný. To byl seznam dost početnej teda 

těch chalup, ale když se potom přišlo ke konkrétnímu, tak to buď bylo zadaný, nebo už o 

to někdo jinej měl zájem. Vždycky to mělo nějakej zádrhel. A taky v těch chalupách byla 

tahleta hájenka. A my jsme se sem jeli podívat se synem, máme fotku, do zahrady se dalo 

vejít normálně, ta branka tady byla otevřená a chalupa neměla skoro střechu a okna byly 

rozbitý. Mám pocit, že do tý kuchyně se sem dalo vejít, bylo to dost v dezolátním stavu. Ta 

zahrada byla taky jako dost zanedbaná, protože tady čtyři roky nikdo nebydlel. Ale nám se 

značně líbilo to místo a finančně to bylo jako …, oni nám pak udělali odhad, ten 

předpoklad nebyl takovej velkej, tak jsme řekli, že bychom to chtěli a teď začal boj, protože 

tu chalupu chtěla ještě nějaká paní, která měla postiženýho chlapečka a tak jako to chtěla 

taky. Ale já jsem ten boj vyhrála. 

J.S.: Co si pod tím představit, pod tím bojem, jak to probíhalo? 

H.M.: Že jsem chodila za panem ředitelem a říkala: „Pane řediteli, vy to musíte dát nám 

proto a proto.“ 

J.S.: A ve kterém roce teda jste to koupili? 

H.M.: Takže jsme to koupili v roce 1979. Tak to bude vlastně 30 let. Kam už to šlo, to 

nevím, ale teď byl jeden hroznej zádrhel, protože za komunistů se nesměla prodávat lesní 

půda soukromníkům a to patřilo Státním lesům. Takže my jsme teda koupili jenom, směli 

koupit jenom tady tu zahrádku a barák, ale tady to ne. A já jsem to tehdy chtěla celý a 

chtěla jsem od té koupi odstoupit, ale ten můj kolega teda mi to rozmluvil a říkal: „Neblbni, 

budeš mít chalupu.“ Ale ono to bylo oplocený, ale nesmělo se to, teda ony Státní lesy 

nesměly prodávat soukromníkům. Tak jsme to koupili a máme to furt. 

J.S.: Takže to patří Lesům? 

H.M.: Ne, lesy to prodali, lesy to směly prodat národnímu výboru a národní výbor by nám 

to měl bejvat prodat, ale neprodal. Takže je to naše. 

J.S.: Vy jste říkala, že ta chalupa byla v hrozném stavu? 

H.M.: No, v hrozném. On tady totiž bydlel nějakej dělník, kterej přibližoval dřevo. A tady je 

taky stáj a on tady měl koně a za ženu měl cikánku. Ale to my víme jenom tak jako 

z ústního podání. A oni měli nějaký děti, myslím, že měli dvě děti a ona se, jí se nechtělo 

tak, jako cikáni, že se jim moc nechce dělat, tak se jí taky nechtělo dělat, tak zahradu když 

jsme to, to se nedala tráva posekat. To se muselo vytrhávat, protože to bylo tak silný, ty 

stonky, jak to bylo tvrdý. A tady je studna tam v zahradě a v té není dostatek vody. A oni, 



když tady bydleli, tak do srpna byla voda a od srpna už teda skoro voda nebyla. A on, když 

měl ty dvě děcka, tak přece vodu potřeboval a tomu koni musel dát napít, tak žádal ty lesy, 

aby směl teda odsud odejít, aby mu dali nějaký jiný bydlení. A pak je tady ještě v zimě, 

když napadne sníh, tak tady je taková závěj, nafouká se to, že se sem nedá dojet autem. 

My musíme nechávat auto ve vsi. Takže on teda ty lesy žádal, aby mu dali nějaký jiný 

bydlení a oni mu vyhověli a dali mu někde tady nějaký bydlení a tak to bylo prázdný. A pak 

sem nastěhovali zase nějakýho hajnýho a ten tady bydlel dva, tři měsíce a řekl, že tady 

bez vody nebude a zase se vystěhoval. Ale patřilo to, okupoval to jako ten bytovej fond. 

Oni to nemohli prodat, protože to byla bytová jednotka. Až teprve ty lesy zažádaly o to, aby 

to bylo vyjmutý z toho bytovýho fondu, tak se to mohlo prodat a to jsem přišla já. Protože 

předtím to chtělo moc lidí koupit, ale oni to nemohli koupit a oni to nemohly ty lesy prodat, 

protože to bylo dřív tak za těch komunistů, že to prostě patřilo bytovýmu fondu a to se 

nesmělo prodat. 

J.S.: A vy, když jste to koupila, tak jste to koupila jako bytovou jednotku? 

H.M.: Ne. To už bylo vyjmutý z toho bytového fondu a byla to jako chalupa. Ale teda to bylo 

ve stavu, kus střechy bylo takovej ten papír térovej, kus střechy bylo taková křidlice a ty 

byly špatný a ty čela, to bylo jako ze dřeva, to nebylo zděný. 

J.S.: Ty štíty? 

H.M.: Jo. A musely se dělat i ty krovy, ty byly shnilý, takže my jsme museli udělat tady ten 

krov i tamten krov a teda tu střechu celou novou. 

J.S.: A ty vnitřky zůstaly tak, jak byly? 

H.M.: Jo, ty vnitřky jsou tak, dokonce ty parkety jsou původní. 

J.S.: Takže to první, co jste udělali, že jste vyměnili střechu? 

H.M.: Střechu, jo, protože sem pršelo. 

J.S.: Kdo vám s tím pomáhal nebo jak jste to dělali? 

H.M.: Tady ve vsi nám pomáhali. Tady byli hrozně hodní, tehdy nebyla křidlice, to byl 

hrozně úzký profil sehnat křidlici a sehnala jsem ji u Prahy, tam je veliká cihelna. Jeli jsme 

k Praze pro ni, nákladní auto jsem si vzala z Jihlavy a jeli jsme tam k té Praze pro ty 

křidlice a tady na nás už čekali vesničani a ti nám to pomohli složit. A pak jsme si vzali 

tesaře, ty jsme měli ze Strunařova. Ale taky Martin měl kamarády, takže jsme to … 

J.S.: Kolik bylo synovi v té době let, když jste koupili tu chalupu? 

H.M.: On je 54. ročník, to mu bylo 25 let.  

J.S.: Kromě té střechy dělali jste tady ještě nějaké jiné úpravy nebo zásahy? Co bylo 

vlastně potřeba pro to, aby ta chalupa se stala obyvatelnou? 

H.M.: Omítky všechny vevnitř a celý jsme to omítli zvenku. Celý se to kladivem osekalo a 



snacha si tady udělala podkroví teď asi před čtyřmi nebo pěti lety, takže máme podkroví. 

Tam to teda celý jsme vyzdili, ty štíty a koupili jsme si kamna. 

J.S.: To jsou krásný kamna. Kde jste je sehnali? 

H.M.: Já jsem je sehnala od jednoho kolegy z práce, kterej si to koupil na chalupu a pak si 

to rozmyslel a nechtěl je tam. Tak mně je teda nechal. 

J.S.: A ty interiéry, ten nábytek, ten jste sháněli kde? 

H.M.: Ten jsem si nechala udělat. Tu kuchyň nám dal nějakej známej a tu lavici jsem si 

nechala udělat. A ještě ten nábytek, tady jsou dole dva pokoje. Já jsem dřív byla v tom 

pokoji a tady byla snacha a teď jsme si to prohodily a já jsem v tomhle pokoji a teď vnučka 

je v tom vedlejším a snaha je nahoře. Já jsem nechtěla, aby přese mě chodili do toho 

podkroví. A ten nábytek, co je vedle, ten jsem si nechala udělat. Jinak máme tady všecko 

starý, co se doma jako v Brně nebo co nám někdo dal, tak máme postele po někom, a já 

nevím, nějaký skříně po někom, čili všecko. Aspoň to podkroví je tak, co kdo dal. 

J.S.: A kdy se váš syn oženil? 

H.M.: V roce 1982. 

J.S.: Takže potom sem …? 

H.M.: Potom sem jezdil i se snachou, pak se jim narodila Janička, tak teď je Janičce 26 

roků, tak sem jezdí ona a snacha. A snacha má přítele v Brtnici. Ten tam má taky domek. 

J.S.: Vy jste říkala, že vám ze začátku hodně pomáhali místní? 

H.M.: Jo, strašně nám pomáhali.  

J.S.: Jak jste mezi ně zapadli? 

H.M.: Zapadli jsme, teda nejlepší je jít do hospody, víte? V hospodě se dělají nejlepší 

tohleto, já jsem šla teda na ten národní výbor, tam byl tehdy nějakej místopředseda 

Hrubeš a tak jsem za ním šla, s ním jsem vyřizovala všechny ty formality a šla jsem 

k němu na poradu, koho bych tam mohla v tý vsi jako oslovit, aby nám jako pomohl. A on 

mně dal několik typů. A tak ty teda vyšly. A pak jsme šli vždycky, když jsme něco 

potřebovali, tak jsme šli s Martinem do hospody a tam jsme někoho našli. To je známý, že 

v hospodě prostě člověk vždycky najde řemeslníka nebo nějakýho pomocníka. 

J.S.: A přijali vás mezi sebe? 

H.M.: Jo, ohromně. To jsem teda říkala, že to je teda, já jsem měla kamarádku a ta měla 

chalupu a oni je vůbec nepřijmuli, ta vesnice. Ta na ně koukala jako na takovýho vyvrhela, 

kterej je tam přišel otravovat, takovýho měšťáka. Kdežto tady ne, tady byli všichni úplně 

milionový. A kamarádíme se teda. A když můj syn umřel, tak přijeli všichni na pohřeb, 

autobus, celá ves jako přijela. Jako tak nějak byli se mnou. 

J.S.: Já se vás ještě zeptám, vy jste sem teda jezdili se synem a jeho rodina? 



H.M.: Jo. 

J.S.: Jak jste tady trávili ten čas, když vlastně bylo už zrekonstruováno? 

H.M.: Prací. Tady je furt práce. Tady je každý den, běžte se podívat. Tam je potřeba už zas 

jahody, tady je toho, ta zahrada je veliká, měla by se každý týden sekat, my ji sečeme ale 

jednou za 14 dní, ale začátkem jara se musí sekat. A můj syn byl takovej, že přišel, oblíkl 

si modráky a ty sundal, až jsme teda jeli zas domů. Ono ho to šíleně bavilo. On furt něco 

dělal, furt si něco vymýšlel, ale je tady furt práce. 

J.S.: A vy pocházíte z Brna? 

H.M.: Já jsem z Brna. 

J.S.: Mohla byste mi tak nějak v krátkosti říct, odkud pocházíte, kdy a kde jste se narodila, 

čím byli rodiče? 

H.M.: Já jsem se narodila v Brně, maminka byla taky z Brna a tatínek pocházel z Ukrajiny. 

J.S.: Ve kterém roce jste se narodila? 

H.M.: Narodila jsem se v roce 1925 a dopadlo to tak, že my jsme měli obchod. Dědeček 

měl obchod s nádobím a ten jsme teda, maminka tam prodávala a měli jsme ho až do 

roku, kdy nám ho komunisti sebrali, to bylo, myslím, v roce 1956. A můj tatínek byl žid a 

zahynul v koncentráku. Takže tatínek umřel podle těch záznamů, co jsem dostala, někdy 

v roce asi tak 1944. 

J.S.: Takže vy jste se o ten obchod staraly s maminkou? 

H.M.: Jo. My jsme se o ten obchod staraly. 

J.S.: Vy jste potom vystudovala …? 

H.M.: Vystudovala jsem práva v Brně. A byla jsem 30 let zaměstnaná na výstavišti. 

J.S.: Jako právnička? 

H.M.: Ne. Tehdy prostě právníci nebyli tak jako, že by je někdo chtěl. Já jsem dělala 

v propagaci. Ale měla jsem hezkou práci. Dělala jsem veletržní katalog a já jsem tam byla 

velice spokojená. Ráda jsem tam byla. A můj muž byl Pražák. Byl děsně na to pyšnej, že 

je Pražák. Vždycky říkal, že Moraváci neuměj česky a my jsme se kvůli tomu furt tak nějak 

handrkovali, že to není pravda. A byl voják a v roce 1939 utekl do Francie a ve Francii se 

tvořila ta jednotka té Československé armády, tak tam byl. A když Francii okupovali Němci, 

tak se nalodili a byl v Anglii. Tam byl teda celou dobu až do roku 1944, protože můj muž 

byl vlastenec a tam, když se dělal nábor na východní frontu, tak se přihlásil na tu východní 

frontu a přišel s generálem Svobodou jako fronťák do Prahy a tam byl na Ministerstvu 

národní obrany a pak ho přeložili do Brna, on jim tam vadil, protože byl v té Anglii, tak ho 

přeložili do Brna a tam zakládal tu Vojenskou akademii Antonína Zápotockého. A tak jsme 

se poznali. 



J.S.: Ve kterém roce jste se brali? 

H.M.: V 54. roce.  

J.S.: A pak se vám narodil syn? 

H.M.: Jo. A pak ho vyhodili, jako mýho muže, z vojny. 

J.S.: A co potom dělal? 

H.M.: Dali mu hodnost generála a dostal 1 200 důchod a byl bez zaměstnání. A pak teda 

naštěstí se dostal do Adamova, do těch Adamovských strojíren a ty dělaly takový ty 

takzvaný Romayory, to byly takový ty tiskařský stroje rozmnožovací a ty se jako vyvážely 

do Ruska a protože on uměl dobře rusky, tak dělal ty návody ruský k těm strojům, k těm 

Romayorům. Takže byl tam a po tom 68. roce se to trochu zlepšilo, tak občas taky 

překládal někdy z angličtiny do češtiny, protože uměl dobře anglicky, že?  

J.S.: Jaké jste měla koníčky, co vás bavilo? 

H.M.: Já jsem moc koníčků neměla. Mám do teďka ráda vážnou hudbu, takže jsem teda 

hodně chodila do divadla, to byl takovej můj koníček, že jsem chodila na koncerty a do 

divadla. Ta práce na tom výstavišti byla teda náročná, tam byla furt nějaká akce, to se 

muselo dělat přesčas a teď jsem měla domácnost a Martina, s ním jsem se učila, prostě 

jsem mu věnovala maximum času. Já jsem moc na nějaký jiný koníčky neměla čas. 

Maminku jsem měla nemocnou, takže ono moc času nebylo na nějaký koníčky. 

J.S.: A v tom Brně jste bydleli nebo bydlíte v nějakém domku nebo bytě? 

H.M.: Ne, my bydlíme, na té ulici, kde jsme měli obchod, tak jsme měli byt jako pěknej 

v takovým činžovním starým domě a když se k nám manžel nastěhoval, to bylo ve třetím 

poschodí a on pak dostal infarkt, tak nemohl do toho třetího poschodí vyjít, tak jsme to 

vyměnili za panelák, za třípokojový byt s výtahem. A protože jsme tam šli teda manžel, já a 

pak teda i Martin, mamince jsme koupili družstevní byt. A dopadlo to tak, že ten 

panelákovej byt, ten náš, ten má teď snacha, protože se tam přistěhovala jako k synovi a 

já mám ten družstevní po mamince. Takže bydlím jako ve svým družstevním bytě. 

J.S.: Takže ta motivace, proč jste chtěli koupit chatu nebo chalupu… 

H.M.: Tak byla, protože z paneláku jako se chtělo do přírody. 

J.S.: A proč jste původně chtěla tu chalupu? Jaký jste v tom viděla rozdíl, mezi chatou a 

chalupou? V čem vám to přišlo lepší? 

H.M.: Mně připadalo, že ta chata je taková jako na údržbu jednodušší pro mě, že prostě na 

ten účel, na tu sobotu a neděli, že není potřeba něco velikýho, ale že stačí jenom ta chata, 

kde se prostě přespí a to všecko jsem chtěla spíš jako prožít venku, v zahradě, v lese 

nebo prostě ne uvnitř té místnosti, tak mně se zdálo, že teda ta chata je k tomu 

dostačující. 



J.S.: A pak jste teda začala shánět? 

H.M.: A pak jsme teda tady, a tady je fakt hrozně moc práce, jak furt něco odchází. A chce 

to teda chlapa bohužel. Kdyby teda snacha neměla toho Tondu, kterej tady vždycky něco 

udělá, oni mají krásný podkroví. Podkroví je velký, ale tady je jeden záchod. A když je tady 

osm lidí na jeden záchod, to je nemožný. Není nahoře záchod. Vždyť já mám třeba 

kamarádky, který by sem přijely, ale do podkroví nemůžou, protože jsou starý báby jako já 

a tady dole není místo. Tady má pokoj Janička, kdyby tam byl ten záchod, tak ony by tam 

přece jenom mohly třeba spát a pak by se teda jednou za den dostaly dolů. Takže tady je 

potřeba udělat ten druhej záchod a furt je tady potřeba něco udělat. Ale já jsem vás 

přerušila, že? 

J.S.: Já jsem se jenom chtěla zeptat, kolik je to kilometrů z Brna sem do Uhřínovic? 

H.M.: 95 km. A teď ještě ten benzín drahej, to máte čtyři stovky. Já mám auto, já teda 

jezdím ještě autem, takže já mám auto a snacha má teda taky auto. 

J.S.: Jak jste jezdívali často dříve? 

H.M.: Každý týden. 

J.S.: Na víkendy? 

H.M.: Na víkendy, jo. 

J.S.: Trávili jste tady třeba i dovolenou? 

H.M.: Dovolenou a můj syn tady trávil jenom dovolenou. Pokud teda nejel třeba k moři na 

14 dní, ale jinak, co měl dovolenou, tak byl tady a svátky. My jsme jezdili i v zimě, když byl 

on. 

J.S.: Byl to problém se sem dostat v zimě? 

H.M.: No tak nechali jsme u Kružíků auto a měli jsme každej svůj ruksak a jídlo a tak. To 

je, když jsem nebyla stará, teď by to byl strašnej problém. Ale tehdy jsem byla ještě mladší 

a ještě jsem mohla. Tehdy mně to vůbec nepřipadalo jako problém. Mně je teď tady v létě 

zima a to mně tady nebylo zima. 

J.S.: Co to pro vás znamenalo, ta chalupa, v tom období těch 80. let? 

H.M.: Takový útočiště prostě něčeho pohodovýho a takovýho prostě příjemnýho. Já jsem 

si nedovedla představit, že bychom sem nejeli. To jsem si nedovedla představit ten víkend 

v Brně. To vám je hrozný v tom paneláku. To sedíte a čumíte. Já nejsem takovej ten typ, 

abych chodila, teda baví mě chodit po městě, to teda chodím ještě teď ráda. Ale tak jako 

co máte dělat v tom Brně? 

J.S.: Takže teď poslední dobou jste tady půl roku přes léto? 

H.M.: Furt, já jsem tady tak jako, já jsem tady od té doby, kdy začnou kvést třešně. Protože 

my máme tady tu třešeň a ta je taková bílá koule krásná a to si nenechám nikdy ujít, abych 



tady nebyla. A to začne kvést tak 2. května, někdy až 5. května. Tak to jsem tady od toho 

května a pak je vždycky něco potřeba udělat v Brně, tentokrát nám vyměňovali odpady, já 

jsem nějak musela jet kvůli odpadům do Brna a teď jsem tady pořád. Až teď jedu zase 

pětadvacátýho do Brna. Mám domluvenou operaci šedýho zákalu. Takže mám asi 

dvaadvacátýho nástup do špitálu a nějak to nešlo, ten pan primář už to nechtěl oddalovat. 

Nevím, proč. 

J.S.: Nechybí vám tady něco z toho města? 

H.M.: Ne, nechybí mně tady vůbec nic. 

J.S.: A kdyby ta chalupa byla obyvatelná i přes zimu? 

H.M.: Já myslím, že bych tady byla. No tak ona obyvatelná je, my tady máme ústřední 

topení, ona nebyla obyvatelná, ale to bych protopila aspoň 30 000. Protože ono to není 

izolovaný, to je tady takový, tady těma oknama tak táhne hrozně. To i teď, když je trošku 

vítr, tak já cejtim, jak tady se tak úplně se papíry jako chvěje, ne, to mně nechybí. 

J.S.: Jak to fungovalo ty vztahy s těmi místními? Vy jste říkala, že vám hodně pomohli ze 

začátku? 

H.M.: Fungovaly ohromně a fungujou do dneška. 

J.S.: Bylo tam něco takového, že i vy jste jim třeba s něčím pomohla? 

H.M.: Můj zeť je univerzitní profesor a někteří chtěli u něho operaci, tak jsem jim 

domlouvala tu operaci. Nebo se nabourali autem tady kluci Kružíkovi, tak jsem jim 

domlouvila špitál u něho a takovou normální pomoc, kterou by člověk udělal teda 

normálně.  

J.S.: Účastnila jste se tady těch různých akcí, co vím, že tady probíhají? Masopust a tak 

dále? 

H.M.: To víte, že jo. Masopust, to jsme přijeli a pouť a všech tancovaček, za masky jsme 

tady byli. 

J.S.: Vy jste říkala, že i váš syn to měl moc rád? 

H.M.: Jo, taky vždycky, já jsem byla jednou za masku, to jsem ještě nebyla tak nemocná, 

jak jsem teď. Mně je 83 let. 

J.S.: A jezdí sem teda i vnučka? 

H.M.: Jo, vnučka sem taky jezdí, ale já jsem si myslela, má k tomu teda vztah, ale jestli je 

to teda …, víte, já si myslím, že té vnučce třeba vadí ta maminka s tím přítelem, jo? 

Protože snacha tady všecko dělá a všecko si rozhoduje, třeba v zahradě. A že ona, kdyby 

teda si to rozhodovala sama, takže by k tomu měla jinej vztah a jinak by jako k tomu … 

Protože takhle ona jí řekne, aby vyplela jahody, a ona řekne: „Já ty jahody nechci.“ Nebo 

já nevím. Prostě nemá k tomu ten vztah, jako kdyby … Třeba já se toho ani nevšimnu, jo? 



Tak jako to, já myslím, že jí vadí. Nebo my jsme si tady s Janičkou zasázely kytky a 

snacha nám to vyplela a řekla, že to nic není a zasadila tam nějaký jiný kytky. Tak jako 

nemá k tomu, myslím, takovej ten vztah, jako měl třeba můj syn. Třeba jak na vánoce, jak 

říkal na Boží hod: „Nemůžeme ten oběd udělat dřív? Abychom už tam mohli jet, abychom 

tam přijeli ještě trochu za světla.“ 

J.S.: Jezdívali jste pravidelně takhle? 

H.M.: Jo, jo. 

J.S.: Takže vždycky po Štědrém dnu? 

H.M.: Na Boží hod. Já jsem teda pak už s ním nejezdila, protože je tady moc zima. To tady 

ještě nebylo to ústřední topení a měli jsme jen takový ty akumulační elektrický kamna, 

který nám teda pan Kružík zapnul, ale ty to tak nevytopily. Ale teď to ústřední topení to 

vytopí úplně perfektně. 

J.S.: Takže i když byl nějaký volný den, nějaký svátek … 

H.M.: Jo, tak se sem jelo. To prostě, jak bylo volno, tak se jelo do Uhřínovic. 

J.S.: Vy tady teď trávíte velkou část roku. Připadáte si už jako místní nebo jako 

chalupářka? 

H.M.: O tom jsem teda nepřemýšlela. Nepřipadám si ale jako místní. Uvažuju jinak. 

J.S.: A myslíte, že ti místní to nějak rozdělují, kdo je místní a kdo je chalupář? Jestli ty lidi 

takhle vnímají? 

H.M.: Tak já se tak stýkám jenom s Marií, pak s tou Helenou, s Miluškou Kružíkovou. Já 

myslím, že trochu jo, já bych řekla, že jo. 

J.S.: Že dělají ty rozdíly? A proč myslíte, že to tak je? 

H.M.: Já teda nevím, o tom jsem tak jako nepřemýšlela, ale musím teda říct, že oni mě 

třeba zahrnují dárkama. To třeba paní Vrzáčková sem jde a přinese mně, já nevím, sklenici 

sádla. Nebo začnou kopat brambory nově a řekne: „Ty nemáš brambory.“ A přinese mně 

brambory. Nebo Marie mně řekne: „ Já ti musím dát nějaký vajíčka.“ Až teda tak jako mě to 

překvapuje, že mě takhle zahrnujou, jo? 

J.S.: Tak asi ti lidé si tady běžně takhle pomáhají. 

H.M.: Nebo peče buchty a řekne: „Já jsem dneska pekla buchty.“ A přinese mně buchty. 

Nebo řekne: „Já jsem pekla dneska kachnu. Ty by sis ji neupekla, já ti nesu stehno.“ Tak 

jako, víte, řekla bych, že jsou teda ke mně hrozně hodný. A určitě by mně ve všem 

pomohli, kdybych jako teda něco chtěla nebo mně nabízejí nákup, že mně udělají. Tak já 

ještě to zvládnu do tý Brtnice, ten nákup. Jenže ta taška se mně blbě nosí. 

J.S.: To tady je problém, v těch Uhřínovicích, a býval, že jo? 

H.M.: Jo, tak tady není obchod. Tak do tý Brtnice, tam se dá před tu sámošku zajet autem, 



takže to jako je fajn, ale ta sámoška je malá, takže to projdete. To není jako to velký Tesco 

v Jihlavě, kde nachodíte kilometr, kdežto tady je to malý. Zajedete taky před poštu, uděláte 

pár kroků a zaplatíte, co potřebujete. Tady mně to připadá všecko takový mnohem 

pohodlnější než v Brně. Nebo jít do spořitelny. Tady si zajedu až skoro do spořitelny a 

udělám deset kroků a vyberu si peníze. To v Brně nevím, kde zaparkuju a kolik musím mít 

od toho zaparkování pěšky, než se dostanu do tý spořitelny. Mně to připadá tak jako, pro 

mě to teda je jako mnohem lehčí. Jenomže je mně přece jenom smutno po té společnosti. 

Teď já mám předplatný do divadla, teď já mám kamarádky, který mě navštěvujou, který 

sem nejezdí, protože už jsou taky starý a nemají auta. Takže to mně tady jako vadí. 

J.S.: Co pro vás ta chalupa znamená? Jaký k ní máte vztah? 

H.M.: Tak já k ní mám takový vztah, asi ji mám ráda, tak jako můj syn. Že jsme to spolu tak 

nějak jako kupovali a budovali, tak jsme to vybírali, tak asi takovej ten vztah, nechtěla bych 

teda jako nějak o to přijít, abych sem mohla jezdit. Myslím, že by mně to vadilo. Já jsem na 

to teďka, co jsem v důchodě, tak jsem na to zvyklá. Když jsem ještě pracovala, já jsem 

ještě pracovala jako v důchodě pro veletrh, takže jsem musela jezdit občas do Brna, tak 

jsem jezdila odsud do Brna. A právě proto jsem si zařídila pevnou linku sem, abych mohla 

teda vyřizovat věci, co bylo potřeba. 

J.S.: Takže vy jste v roce 1979 tu chalupu koupili a za jak dlouho se vám to povedlo, dát ji 

dohromady? Udělat tu střechu … 

H.M.: Tu střechu jsme udělali už v 80. roce. To bylo nutný. To sem pršelo tady. Když se 

tady daly kýblíky, to byly plný vody. Tady to všecko kapalo. Já jsem velice teda jako 

sháněla ty křidlice a to tehdy nebyly křidlice. To nebylo jako teď, kdy si řeknete, že 

pojedete křidlice koupit, to nebylo. To jsem obtelefonovala všecky možný fabriky, co dělají 

křidlice, až jsem přišla, Jerčany se to jmenuje, z Jerčan máme tu křidlici. 

J.S.: A pociťovali jste to nějak ten problém, že nebylo možné sehnat běžně ten stavební 

materiál? 

H.M.: Na to byl člověk zvyklej. To jste si zvykla, když jste musela, já nevím, všechny 

možný lidi obtelefonovat, aby vám pomohli a todle. 

J.S.: Ale nakonec se to podařilo? 

H.M.: Jo, jo. Mně to ani tak nepřipadlo, mně to spíš připadá teďka úplně jak v pohádce, 

když můžu jít a koupit si všecko. To jste si tak na to zvykla, že prostě to nebylo. To člověk 

bral jako, že to tak je. 

J.S.: Nepátrala jste někdy, jak může být tady ta chalupa stará? 

H.M.: Jo, to jsme pátrali. Když jsme to kupovali, ten odhad totiž dělají Státní lesy a měly 

svého odhadce, kterýho my jsme sem vezli, aby to teda odhadl. A ten odhadce chodil tady 



po vsi a ptal se lidí, kdy to bylo postavení. Tak to postavil nějakej pan Fišer, kterej to 

postavil ale bez tý verandy. A ten pan Fišer to pak prodal těm lesům a přišlo se na to, že to 

stavěl, tak v roce 1925 až do roku 1930. A pak teda tady bydleli ti hajní, naposledy teda 

ten Cikán, oni mu tak říkají tady. A předtím tady byl nějakej pan Svoboda, hajnej, ten tady 

byl moc roků. A ten pak dostal infarkt a odstěhoval se do Okřížek. A já jsem tam za nima 

byla, za tou paní Svobodovou, jsem se tam s ní jako seznámila a ona taky pak tady se 

byla podívat, tak nám jako říkala třeba, já nevím, že tady nejde černý rybíz a tak jako nám 

dávala takový rady, co se týká jako pěstování kytek a zahrady. 

J.S.: Stalo se to potom vaším koníčkem to zahrádkaření? 

H.M.: Já nemám zahrádkaření jako koníček. 

J.S.: Nikdy jste tady nepěstovali třeba zeleninu? 

H.M.: Jo, můj syn tady měl brambory, ten tady měl všecko. Ten tady měl mrkev, petržel, 

celer a teď mu to ti hryzci žrali a on byl nešťastnej a čtyři brázdy brambor tady měl. Ale já 

ne, já jsem to neprožívala. Já jsem si říkala, že to je lepší si to koupit. Teďka, když si 

přijdete koupit kilo mrkve u Lidla za 10 korun a máte to. Já si myslím, že to nemá cenu. 

Tehdy to nebylo, děcko bylo malý, tak on chtěl mrkvičku pro ni, tak měl mrkev. A pak jsme 

stejně na jaře půl té sklizně vyhodili. Měli jsme to navlečený ve sklepě v igelitových 

pytlíkách, ale jeho to bavilo. Ale já ne. 

J.S.: Takže vy jste sem jezdila, spíš jste jako odpočívala? 

H.M.: Já jsem tady sekala trávu, to byl můj úkol. Já jsem každej týden vzala sekačku a 

posekala jsem zahradu. Když už jsem nemohla, tak to dodělal můj syn. To byla moje 

taková práce a to jsem toho měla dost. To máte 1 000 metrů, to je dost, ono je to až dolů. 

Takže to jsem sekala trávu a tady nahoře všecko, než jsem to posekala, to za půl dne, den 

to sebere. 

J.S.: Výborně. Tak já bych vám chtěla moc poděkovat za rozhovor. 

 

Konec záznamu 

 



Rozhovor s panem Janem Mertlíkem, 4. června 2009  

tazatel Petra Schindler 

 

P.S.: Nahráváme rozhovor pro projekt „Chalupářská subkultura v období normalizace“. Já 

bych tě, Honzo, poprosila, jestli můžeš říct něco o sobě, o svém dětství, o rodině, kdy ses 

narodil, jak to u vás doma vypadalo? 

J.M.: Narodil jsem se 9. srpna 1949 v Praze ve Vinohradské nemocnici. Byl jsem jako 

prvorozený, mám ještě sestru, která se narodila čtyři roky po mně a bydleli jsme vlastně 

celou dobu v Praze, nejdřív v Krči, pak jsme se přestěhovali do centra do Myslíkovy ulice a 

odtamtud pak už jsem se osamostatnil a přestěhoval jsem se do vlastního bytu do Dejvic a 

teď bydlíme ve vlastním baráku na Veleslavíně.  

P.S.: Jak to u vás doma vypadalo? 

J.M.: Já bych řekl, že jsme měli docela harmonickou rodinu, myslím si, že se rodiče o nás 

hodně starali, obětovali nám obadva hodně času. Otec s námi hodně chodil, dělali turistiku 

a hodně jsme jezdili po různých vzdálených místech v republice, do Tater se jezdilo na 

Slovensko. To bylo v takovém tom raném dětství. Pak mi otec našel skaut, bývalý 5. oddíl, 

tenkrát to nemohlo existovat jako skaut, ale bylo to pod hlavičkou Turisticko-vodáckého 

oddílu Slavoje Praha a tam jsem prakticky od sedmi let svého věku byl až do maturity, kde 

jsem se tomu s nimi věnoval hodně. Jezdili jsme po Čechách, ale byli jsme i v Polsku se 

skautem a různě. Tenkrát to bylo opravdu senzační a mně se to hrozně líbilo a řekl bych, 

že celé utváření osobnosti mám odtamtud. Kromě rodiny samozřejmě a mezitím hlavně 

v tom dětství jsme samozřejmě jezdili k babičce na chalupu do Malých Svatoňovic, což je 

vlastně náš rodinný grunt nebo to, co přetrvává od předků a tam jsem poprvé byl asi někdy 

ve třech letech, jak mi říkali rodiče, z toho jsou taky nějaké fotky a předtím, než jsem začal 

chodit do školy a než jsem začal chodit do toho skautu, tak jsme trávili prakticky většinu 

svých prázdnin nebo léta. Měli jsme to tam hrozně rádi a to přetrvává dodnes nebo tam se 

to všechno utvářelo, že vlastně můj dědeček byl havíř, zemědělec, pak v roce 1914 už se 

oženil, respektive s babičkou přešel do Prahy, kde se s ní oženil, taky byla z Malých 

Svatoňovic a on se dal k policii, aby nemusel do 1. světové války. Takže bydleli v Praze, 

můj otec se narodil v Praze, jeho sestra taky a do 55 let byl děda v Praze a pak vyplatil 

všechny babiččiny sourozence, ti byli čtyři, tak ty vyplatil, protože rodina ho přemluvila, aby 

se vrátili na tu chalupu, kde žil pradědeček a prababička, ale už byli staří. Jinak by museli 

jít na vejminek a někomu to prodat, tak rodina chtěla, aby to zůstalo v rodině, ale problém 

byl v tom, že vlastně pradědeček určil, že každému má děda zaplatit 5 000, ale ti tři 

sourozenci se pak za zády pradědečka domluvili a chtěli ještě zvýšit tu cenu, respektive 



10 000 každému a o 5 000 se to ještě zvedlo, takhle. Takže aby byl klid v rodině, tak 

každému můj děda vyplatil ještě 5 000, takže ta chalupa stále nějakých 45 000, tuším. A 

začal tam hospodařit, i když už byl v penzi, protože policisté šli brzo do penze, tak 

s babičkou tam začali hospodařit. Dědovi se tam chtělo, babičce se tam moc nechtělo, 

protože tušila, co to bude za práci a celou dobu měli jednu krávu, nějaké kozy, slepice a 

živilo je 4,5 ha polí, které tam k té usedlosti patří. A my jsme tam jezdily jako děti od toho 

dětství, takže jsme hodně pomáhaly na poli, takže odtamtud mám vztah, bych řekl, k tomu 

zemědělství nebo vůbec k té půdě, protože se tam od sušení sena, žní, sázení brambor, 

vyvážení močůvky a všechny možné práce, dokonce jsem chodil s dědou i do lesa, 

protože si děda třeba koupil kus lesa na pokácení, takže vlastně všemi těmito pracemi 

jsem tam prošel a děda byl zručný a šikovný, takže dost jsem se toho od něho naučil a 

myslím si, že to hlavní, dokonce i politické názory začaly u něj. To je asi taková ta historie 

dětství. Pak jsem chodil do toho skautu, začal jsem studovat architekturu, na kterou jsem 

se připravoval už během střední školy. Dostudoval jsem architekturu, to mě hodně bavilo, 

myslím si, že mě to baví i dodnes. Po absolutoriu jsem nastoupil do jediného zaměstnání, 

co jsem byl a to byl Obchodní projekt a v roce 1985 moje manželka dostala nabídku odjet 

do Kuvajtu, na stáž přes Polytechnu v Kuvajtu, kde se stavělo centrum toho Kuvajtu a ten 

palác, už tam byli nějací lidé před námi, čeští architekti a my jsme jeli v druhé vlně a tam 

jsem byl šest let až do kuvajtské války, vlastně i přes revoluci v Čechách a v roce 1990 

jsme evakuovali celou tu skupinu z toho Kuvajtu do Prahy a pak jsem začal tady soukromě 

podnikat a to vlastně dělám dodnes. To je asi tak v kostce. A co se týče té chalupy, tak my 

jsme tam samozřejmě jezdili v dětství, pak tam jezdili mí rodiče, ti tam trávili vždycky celé 

léto, tak jsme je navštěvovali, ale bylo to čím dál tím horší, protože tam chalupa byla ke 

konci v dost takovém stavebně špatném stavu. My jsme tam sice během těch let něco 

udělali, jako splachovací záchod a koupelnu, ale protože otec už byl starý a my jsme tam 

pak nemohli jezdit, protože skoro nebylo kde být, tak to bylo méně udržované, než by si to 

zasloužilo. A stále se o tom hovořilo, a protože tam ti rodiče trávili celé léto, tak jsme zase 

je tam nechtěli nějak usurpovat nebo dělat jim tam nějaké stavební úpravy, když oni tam 

jsou a pak už se v určité fázi dospělo k tomu, že už to je neúnosné a že už by se s tím 

něco dělat mělo a v tu chvíli maminka dostala infarkt a tím se to všechno urychlilo, takže 

my jsme na podzim toho roku 2004 začali kompletní rekonstrukci toho baráku. Já jsem 

nakreslil projekt, vlastně jsme se ještě se sestrou na tom dohodli včetně i rodičů, celý ten 

záměr jsme dost podrobně probrali a podle toho projektu se to pak realizovalo. Já jsem 

tam byl do podzimu 2004, do jara 2005, kdy se to dokončilo a od té doby tam teda naopak 

jezdíme my. Rodiče tam ještě taky byli po té rekonstrukci dvakrát a teď tam jezdíme my se 



sestrou a naše děti. 

P.S.:  A původně ta chalupa je ze začátku století? 

J.M.: Původně to byl dřevěný objekt, který máme dokumentovaný právě katastrální mapou 

z roku 1840, který byl asi tak 50 metrů nad tou naší současnou chalupou u lesa. To byla 

dřevěná roubenka, která vyhořela. A podle téhle katastrální mapy jsou zde přímo jména 

majitelů těch polí, takže tenkrát to pole bylo jen okolo té chalupy právě naopak nad tou 

cestou pod lesem okolo té chalupy. A v momentě, kdy to vyhořelo, tak pradědeček v roce 

1893, to byl rok narození mojí babičky, postavil tenhle objekt, který postavil už vlastně o 

těch 50 metrů níž pod cestou a zřejmě potom ty pole nějak vyhandloval, protože podle 

mého názoru tamto bylo menší a toto, co teď máme, je těch 4,5 ha, tam byl asi 1 ha, tak 

jestli to vyměnil a dokupoval, protože z té katastrální je vidět to, jak až zespoda z Batňovic 

jdou takové proužky těch polí až k nám nahoru a tam teprve se to dělilo. A to jsou všechno 

ti sedláci, jak měli ty svoje lány, tak to jde vždycky od toho statku až nahoru k těm horám a 

ještě vždycky k tomu ti sedláci měli kus lesa. Takže všechna ta jména, co známe, Šrejber, 

Souček, tak to tam všechno takhle bylo uspořádané a z toho pak vyplývaly ty pozemkové, 

to, co kdo vlastnil. A vlastně ten pradědeček byl jako jeden z prvních v této lokalitě nahoře 

v těch 500 metrech nad mořem, protože v tom roce 1840 z těch našich sousedů tam nikdo 

nebyl. Dole v Malých Svatoňovicích, tam už bylo to centrum, tam už byly ty lázně, to už 

tam bylo, ale těch stavení tam bylo podstatně méně než dneska. Ten můj praděda byl 

první, kdo byl na tom kopci. Živil se, on měl tři zaměstnání, jednak chodil do dolů, v noci 

fáral, přes den dělal na poli jako zemědělec a k tomu byl ještě kolář. Takže on si tam 

vyráběl všechny ty vozy, to všechno byla jeho vlastní výroba plus všechny možné kované 

věci, to si dělal všechno sám. Takže takhle to vím. Vím, že teda ještě barák, vlastně 

původně podle výkresů tu byla jenom ta zděná část, pak se na tu jižní stranu přistavěla ta 

pavlač a teprve v roce 1904 se stavěla stodola. Takže tam to původně bylo taky na tři 

etapy, zřejmě, jak vydělali nebo než vydělali, tak to takhle fungovalo. Já si ještě pamatuju, 

kde na půdě se dávalo seno do stodoly a byly tam ty zvířata, to ještě děda oral s krávou, 

to jsem taky u toho asistoval, panáky jsme stavěli, prostě všechny zemědělské práce, co 

tam byly, tak to jsme u toho jako děti pomáhaly. 

P.S.: A odkdy se teda dá mluvit jako o nějakém rekreačním využití té chalupy? Vlastně 

původně to sloužilo normálně pro trvalé bydlení? 

J.M.: Až do smrti mé babičky s dědou tam oni ještě hospodařili. Babička zemřela první, 

když už pak byli staří, tak dejme tomu do takového roku 1965, 1969 se ještě hospodařilo. 

V roce 1958 jim sebrali pozemky, respektive donutili je vstoupit do družstva. Oni až do 

roku 1958 hospodařili samostatně, ale pak už ty dávky byly hrozně neúnosné, takže 



vstoupili s těmi svými hektary do družstva, pracovali v družstvu oba a pak, když už 

nemohli, tak už byli doma a to ještě děda, si vzpomínám, že měli aspoň kozu, protože 

jsme dělali všechno z kozího mléka. To si taky vzpomínám, že jsme jedli veškeré pečivo a 

máslo, to jsem tloukl, tak to bylo z kozího mléka. Mimochodem to je asi nejzdravější 

vůbec, jak se říká, zřejmě z toho máme dobrý kořínek a tehdy ještě děda sekal trávu, 

sušilo se nějaké seno pro tyhle kozy a to už bylo tak jako na pokraji. Vím, že obilí se už 

nemlátilo, to už si nevzpomínám. To dostávali z toho družstva nějaké záhumenky, to jim 

dávali nějaké zrní na ty slepice a na tohle. Takže já bych řekl, že tak do roku 1965 možná 

1968, že se tam hospodařilo. Pak už ti prarodiče byli staří a moji rodiče, když už tam začali 

jezdit, když pak zemřela babička, děda pak v konci byl ještě chvíli v domově důchodců a 

babička, když tam moji rodiče začali jezdit, tak už měli jenom zahrádku. Otec teda ještě 

sekal trávu, ale spíš jenom proto, aby se to udržovalo. Ty pole zůstaly v tom družstvu, kde 

jsou pronajmuty dodnes, protože to je dneska nějaké JZD Velké Svatoňovice, takže tam je 

máme pronajmuty a oni to dvakrát za rok sečou, protože už jsou to jenom pastviny. A tam 

teda se pak už rodiče věnovali jenom tomuhle a vlastně už dělali jenom nějakou údržbu. 

Takže řekl bych, že tak od toho roku 1969, 1970 to je takové rekreační. A tam vím, že byl 

nějaký problém, že ono se to tehdy převádělo jako rekreační chalupa, že taky hrozilo 

nebezpečí, že člověk nesměl mít dva byty. Tak tam byl lehký problém, ale to už si tak 

nevzpomínám, ale můj otec byl přihlášený snad tam, a dokud ti prarodiče žili, tak to nebyl 

problém, ale pak to začal být problém, ale zase po něm nikdo nešel, tak si myslím, že to 

nepřihlásil a myslím si, že to je dobře, že to pořád zůstalo rodinným domem a že to je tak i 

dál. Že to je pořád charakter toho stavení zemědělského. Tak to je asi tak k té historii. 

P.S.: Takže u vás ta motivace byla, že to patřilo k té rodině, ale proč vy jste tam pořád dál 

jezdili? 

J.M.: Pro nás to bylo úžasné dětství. Já si do těch svých sedmi let, pak jsem trávil víc času 

v tom skautu, ale i tehdy jsme tam jezdili přes léto za babičkou, dokonce si vzpomínám, že 

jsme tam chodili na tancovačky a všechno, čili vlastně až do maturity jsem tam jezdil velmi 

pravidelně. Čili my jsme tam jako domácí. My se tam se všemi taky známe, víceméně 

jsme tam se všemi vyrůstali, všichni sousedi jsou kamarádi a v tom tak nějak pokračujeme 

a jak tam pálíme slivovici, tak jsme tam založili Horní Studánku, ti lidé, co jsme nad tou …, 

dole se říká v Malých Svatoňovicích Studánka, my jsme Horní Studánka, tak tam máme 

takových asi osm sousedů, máme takovou sestavu kamarádů, kdy se stýkáme a děláme 

tam spoustu věcí dohromady. Já to ani neberu, že to je chalupaření, já to prostě beru, že 

to je nějak…, u mě to vyprýštilo naprosto přirozeně. V momentě, kdy jsme vydělali peníze 

na tu rekonstrukci, tak jsme si jednoznačně řekli, protože sestra tam v určitým období 



jezdila víc než já, protože její manžel má naproti chatu, takže my jsme byli dřív kamarádi, 

než on si vzal moji sestru, takže to v podstatě bylo takové skloubené dohromady a ten tam 

jezdí taky velice rád, tak proto je to spíš takový pocit, že já to považuju za větší grunt, než 

to, co jsem si postavil tady v Praze. Mám k tomu určitě větší vztah a určitě tam cítím tu 

historii víc a ty předky tam nějak vnímám intenzivněji, než teda tady třeba ta historie těch 

pražských bytů a baráků, ke kterým ten vztah takový určitě nemám. I když teda 

samozřejmě taky, ale tohle mám pocit, že bych v životě jako nepustil. Spíš bych se tam 

přestěhoval, kdybych všechno prodal, tak to si nechám. A takhle to je. A já mám taky rád tu 

řemeslnou práci, tu truhlařinu a tohle, takže mě to i baví z tohohle hlediska, v tom určitém 

věku to potřebuješ jako relax, jako se fyzicky unavit. Aspoň já to potřebuju. Sportuju, 

všechno možný, ale tohle je zase takový jiný druh toho pohybu a musím říct, že ten vztah 

k té zeleni, k přírodě, k rostlinám, k zvířatům, ten mám taky od dětství. A myslím, že to 

máme oba, i manželka a ségra s Michalem taky, takže si myslím, že tohle je takový ten 

motiv, co nás tam hlavně žene. Pak je tam úžasné ticho samozřejmě a úplně jiný vzduch a 

všechno. Pak jsme tam chodili taky pochody 35km celý život, mimochodem tenhle víkend 

se jde znovu, tak tam známe tu krajinu, ten otec tam s námi opravdu prochodil všechno 

pěšky. Pak jsme jezdili na kole, takže opravdu ten kraj, můžu říct, a vůbec ty 

Severovýchodní Čechy mi tak hodně přilnuly, pak jsme po revoluci koupili ten Hubertus ve 

Špindlu, takže jsme ještě v Krkonoších, které jsme taky důvěrně znali, protože jsme tam 

od toho skautu měli dvě chalupy pod Klínovkou, takže tam jsme jezdili, tak jsem se taky 

vlastně vracel na místa, do kterých jsem jezdil v dětství. Prostě my jsme vždycky tíhli z té 

Prahy na tuhle stranu. A to pokračuje dodnes a myslím si, že i děti postupně, jak stárnou, 

tak to tam taky začínají oceňovat a myslím si, že to je ten smysl toho celého. My to prostě 

máme tak, že to chceme, ta moje snaha byla udržet to pro ty budoucí generace tak, 

abychom jim to předali v nějakém stavu, ve kterém to může zase dál sloužit. Samozřejmě 

se změnil ten charakter toho baráku, že už tam není chlív a takové věci, ale zase spousta 

toho, čeho je tam potřeba, tam zůstalo a myslíme si, že tam je možnost dál samozřejmě 

pokračovat v nějaké výstavbě nebo rozšiřování třeba vestavby do stodoly nebo se může 

ještě dál připříčkovat to, co tam máme pro ty dvě rodiny, ty dvě velké místnosti, ale máme 

snahu tak, aby to bylo nezcizitené. Dokonce jsme to chtěli vložit do nadace, jenomže 

bohužel ty zákony v tomhle státě ještě nejsou tak, aby toto tady existovalo. Ty rodinné 

nadace tady ještě nefungují. Čili ta snaha, ta myšlenka byla taková, aby ten majetek byl 

nezcizitelný, že když někdo z těch pěti potomků, kteří to po nás zdědí, zkrachuje, tak aby 

nezkrachovala ta pětina tohohle toho. Čili jsme to chtěli vložit do nějaké nadace, která by 

to spravovala a kde by každý měl pětinový rozhodující hlas, ale majetek by byl 



nezcizitelný. Tak to zatím nejde. Snad se tyhle zákony připravují, tak doufáme, že by to 

mohlo takhle dopadnout. Protože dokud jsme dva, tak my se dohodneme nebo myslím si, 

že u nás v rodině, zaplať pánbůh, máme ty vztahy opravdu perfektní, že se máme všichni, 

řekl bych, velmi rádi a dokonce spolu trávíme dovolené a tak, tak to jde. Ale v momentě, 

kdy těch lidí bude víc nebo těch pět dvojic, to už mně připadá hodně a tam může něco 

nastat. Prostě snažíme se to nějakým způsobem ošetřit, aby to do budoucna fungovalo 

dál. 

P.S.: A když byly děti malé, tak vy jste byli v tom Kuvajtu, mě zajímá, jestli jste tam jezdili i 

s těmi malými dětmi? 

J.M.: Taky, my jsme tam jezdili za babičkou. Protože když jsme přijeli z toho Kuvajtu a měli 

jsme dva měsíce dovolenou, tak jsme tam jeli na měsíc nebo tři neděle s dětmi, chodili 

jsme tam po Krkonoších s mým tátou a vždycky jsme tam jeli na nějakou dobu. Nebo jsme 

tam zorganizovali ty pochody. Já jsem tam jezdil vždycky za rodiči, ale když jsem jel do 

Špindlu do Hubertusu, tak jsem tam přespával, jako já jsem tam byl pořád. Ale třeba 

v určitém období možná ta rodina míň, protože Lucky rodiče mají chalupu, tak ti zase 

jezdili k Litoměřicím, tak tam jsme jezdili nebo předtím to měli v Práchni, tak jsme to někdy 

střídali. Ale ve Svatoňovicích jsme byli každý rok. 

P.S.: I v zimě se to využívalo? 

J.M.: I v zimě. My jsme tam trávili Silvestry, protože to tam zase nebyli rodiče, tak barák 

byl volný a tam jezdili naši kamarádi, nás tam bylo třeba deset i sestra tam takhle pak 

trávila Silvestry, takže buď jsme byli dohromady, nebo jsme se střídali, lyžovat se tam 

jezdilo, na běžky jsme tam hodně jezdili, což i dneska běhám ještě trochu. 

P.S.: Takže tam i kromě rodiny jezdili kamarádi? 

J.M.: No tam bylo takový mraky lidí, co tam jezdilo, řekl bych, od mého gymnázia nebo 

ještě před maturitou, tam bylo mraky lidí. Tam ještě taky bylo nějaké období, kdy ještě moji 

rodiče nebyli v penzi a babička s dědou už nežili, takže tam bylo takové období, kdy tam 

ještě přes to léto nebývali nebo tam jezdili jenom na víkend, tak to jsme taky hodně 

využívali, že jsme tam chodili na různé zábavy, tancovačky a tak. Hodně bych řekl, že 

jsme se tam věnovali i takové té místní zábavě, to se chodilo třeba 10km do Úpice na 

zábavu pěšky a na různý takový ty varty, takže to bylo takové příjemné. A pak tam máme 

v okolí taky příbuzné, dost jsme se s nimi navštěvovali a vlastně to děláme do dneška, 

takže to okolí známe, bych řekl, velmi dobře. Já jsem si teď najal tu genealožku a ta mi teď 

zjišťuje, jde vlastně po těch mých předcích, už tam máme různé odbočky, takže já už mám 

dneska tady zmapováno, odkud odevšad z těch okolních vesnic a z kterých chalup 

pochází nějací mí předci a chci právě v létě to objet na kole a trochu se s nimi pobavit, 



jestli jsou to ještě původní, protože mám i ta jména a ty baráky, tak mě to zajímá jako 

architekta, tak si to chci prostě projet. 

P.S.: Takže vy tam spíš patříte jako k těm starousedlíkům než k těm chalupářům a žádné 

averze tam… Rozděluješ to pak s těmi ostatními, co tam přišli později, jestli jsou jako 

místní nebo chalupáři? Jak to tam funguje? 

J.M.: My tady vlastně žádné chalupáře nemáme. My máme v okolí, všechno jsou usedlíci, 

někteří, třeba tam námi byl kdysi postavený takový náhradní domek, kdy se budovala 

silnice, starý námořník Junek, tak mu tam zbourali takovou dřevěnou chatu, ve které 

bydleli, tak mu tady stát postavil takový dřevěný domeček, tak ti to pak prodali a teď jsou 

tam noví sousedé a taky jsme se s nimi sžili a skamarádili, protože tam to jinak ani nejde, 

takže v podstatě v našem okolí jsou všechno starousedlíci. Pak tam byla bývalá vila malíře 

Kábrta, což byl nevlastní bratr mého kamaráda Karla Drábka, který má chalupu kousek 

vedle a ten to má taky po rodičích. S tím jsem se taky kamarádil od dětství. Takže tenhle 

jeho nevlastní bratr Kábrt bohužel tenkrát, z toho já jsem ještě neměl rozum, tam byla 

nádherná zelená roubenka místo tohoto baráku. Tak on to tenkrát zboural a postavil 

takové nové křídlo, které samozřejmě není žádná krása, i když dneska už jsem se s tím 

docela sžil. A ten malíř zemřel a ta rodina to prodala a koupil to zase člověk, který žil 

dlouhá léta v Berlíně, tenhle Rudi Krampol a ten tam teď žije natrvalo a to je zase další 

báječný člověk, čili my vlastně snad máme jediné chalupáře Kubíkovy a ti tam spíš jezdí 

z vesnice, která je asi 20km daleko, tak se jim tam líbí, mají byt a sem jezdí na tu chalupu, 

ale není to takové typické chalupářské, nejsou to takoví ti víkendoví hosté. Spíš jsou to 

lidé, kteří tam tráví i delší dobu. Nakonec my taky, protože já můžu pracovat kdekoliv, 

takže my tam třeba někdy zůstáváme, že jsme víc dnů tam než v Praze, když to umožňuje 

práce a tak jako bych řekl, že v tom našem okolí je těch chalupářů minimum. Takže vím, 

že jsou dole ve Stvatoňovicích někteří, pak na těch zadních horách nad námi jsou ještě 

chalupy, ale spíš to jsou chalupy z Trutnova, z Náchoda a z těch bližších, těch pražských 

tam jezdí opravdu míň. Dokonce ve Svatoňovicích mám pocit, jestli tak dva nebo tři. A to 

ještě si myslím, že většina jsou taky po někom, že to mají po nějakých svých předcích, že 

to nekoupili. Ale nevím tohle úplně přesně, protože o tom přehled nemám. Jsou krásné 

vesnice vedle nás směrem k Adršpachu, tam jsou Radvanice a podobné, kde jsou 

nádherné roubené chalupy, které fungují jako chalupy, ale zase to mají lidé Náchod, 

Trutnov, Hradec. Z Prahy jsme asi jedni z mála, kteří tam jezdí. 

P.S.: Tak ono to taky není úplně blízko. Jak třeba fungovala ta doprava dříve? 

J.M.: My jsme jezdili vždycky vlakem. Celý život jsme s rodiči jezdili vlakem. To trvalo tak 

tři hodiny, ale to byla úžasná cesta, protože jiskry, v noci se přijíždělo. To nám chodil děda 



naproti k vlaku, protože tam se šlo tou cestou rovnou od vlaku do kopce nahoru, takže 

třeba pomáhal tátovi s kufry a tak. Tahali jsme to ručně, protože neměl žádného koně. 

Dokonce si ještě teda vzpomínám, že každý rok nám děda posílal koše s ovocem, to se 

opravdu odneslo na nádraží a posílalo se to vlakem a my jsme si to zase v Praze 

vyzvedávali a tahali jsme to, to byly takové dvaceti kilové koše. Ale takhle to fungovalo a 

bylo to rychlé. Tehdy ty vlaky jezdily líp než dneska. Byl to rychlík, jel přímý rychlík Praha – 

Svoboda nad Úpou, takže se nemuselo přestupovat. Ta cesta byla celkem příjemná a my 

jsme tam v tom dětství jezdili většinou jenom na prázdniny. Což bylo až tak, bych řekl, do 

té maturity skoro až. Protože pak jsme jezdili buď stopem nebo autobusem nebo vlakem, 

pak už se to trošíčku prolnulo. Pak už jsme taky měli auta, na vysoké škole už někteří měli 

auta a pak, když jsem se zaměstnal, tak už jsme jezdili auty. Ale i teď tam občas někdo 

z nás jede vlakem, protože je to zase docela příjemné, jede se to asi 2,5 hodiny. Je 

pravda, že ta železniční doprava šla hodně dolů. Tam to nádraží fungovalo, a když se 

zrušily ty doly, tak to tam celé chřadne. Teď už tam dělají takové ty zábavné bitvy o nádraží 

k výročí, ale tím, že se zrušily a zavřely ty doly, protože to je Žacléřsko-svatoňovická 

pánev, tak tam jsou celé ty Jestřebí hory prošpikované štolami, tak tím to nádraží a vůbec 

ta doprava se hodně zmenšila. Tam bylo i překladiště na tom nádraží, čili ve své době to 

bylo velké nádraží. Ale ta cesta vlakem se mi líbila, na to vzpomínám, že to byla strašně 

příjemná cesta a vždycky jsem se hrozně těšil, vždycky to mělo takový nádech romantiky, 

protože šlehaly jiskry, znali jsme přesně všechny stanice a to už jsme vždycky byli 

natěšeni, ale to už je hodně dávno. 

P.S.: Ty jsi říkal, že jste tam dřív museli dělat nějaké nutné úpravy, snažili jste se zachovat 

ráz té původní chalupy? 

J.M.: Já musím říct, že ten můj názor se hodně vyvíjel a zaplať pánbůh, že jsme to 

nerekonstruovali dřív. Člověk asi k tomu musí dozrát nebo dospět a vidím to na několika 

svých bytech a barácích nebo to, co člověk dělá, ten názor se mění. Je fakt, že to taky 

bylo hodně ovlivněné tou dobou, protože tehdy ty prostředky a ty možnosti byly úplně jiné, 

takže kdybychom to bývali rekonstruovali tehdy, tak asi jsme to stejně museli teď dělat 

znova. Ale musím říct, že hlavně ten názor, to, jak o tom člověk přemýšlí, tak ten, bych 

řekl, že dosáhl velkého vývoje od toho začátku, jsem rád, že jsme to vlastně dělali až teď, 

kdy už bylo víceméně v té rodině jasné, co kdo potřebuje, jak se to bude užívat, kdo to 

bude užívat, čili my jsme to vlastně s tou sestrou teď zrekonstruovali, sice ještě jakoby pro 

tři rodiny, protože rodiče, když jsme začali, tak žili, ale už jsme věděli, že vlastně to bude 

víceméně jako pro nás dvě rodiny s tím, že předpokládáme, že jakmile naše děti budou 

mít děti, tak tam budou určitě jezdit taky. Takže s touto myšlenkou vlastně jsme k tomu 



přistupovali a tomu to bylo podřízené a hlavně jsem samozřejmě vedl dlouhé diskuze se 

svými neteřemi a rodinnými příslušníky jak to zrekonstruovat, co udělat, co neudělat, 

prostě každý k tomu baráku měl za ta léta nějaký vztah a každý měl tu představu trošku 

jinou a teď teda já, de facto jeden z odborníků v rodině, tak jsem tomu musel dát to, co by 

stmelilo všechny ty názory. My jsme měli celkem jasnou představu o té velké místnosti, 

která dneska vlastně slouží právě pro všechny. Předtím to nefungovalo, tam byla oddělená 

kuchyň od obývacího pokoje. Ten obývací pokoj měl převážně severní okna, čili tam 

prostě se nikdy nedalo být, i když jsme tam někdy topili, ale to bylo výjimečně. Vlastně 

všichni ti lidi seděli v té kuchyni nebo neměli kde sedět. Takže to jsem pociťoval jako 

neskutečný handicap toho objektu, kor když tam jezdí tolik lidí. Protože nás je dneska 11 

nebo bylo nás 11, teď je nás vlastně o ty rodiče míň, ale už se zase množíme, takže ten 

počet je vždycky okolo deseti a když máš 10 lidí, tak prostě to už si nesedneš k malému 

stolu a pak hlavně to bylo, tyhle dvě hlavní místnosti na té chalupě byly hrozně neútulné. A 

i jako, řekl bych, z hlediska orientace ke světovým stranám to nefungovalo. Takže my jsme 

tam vybourali tu příčku mezi těmi dvěmi místnostmi, spojili jsme to do jedné místnosti, tam 

jsme to podepřeli ocelovými traverzami, protože ty stropy tady jsou taky z ocelových 

traverz, čili jsme šli víceméně s duchem domu, ale ono to stejně není vidět a protože jsme 

tam měli komín z jedné strany, tak já jsem stále toužil po nějakých kamnech tam. A pořád 

jsem měl představu těch kachlových kamen, které se mi líbí a myslím si, že to je, že pak 

pro takový veliký prostor jsem tam pociťoval, že tam musí být nějaký objekt, který bude 

upoutávat pozornost, a dost jsem toho procestoval. Byl jsem v Beskydech, v Rožnově od 

Radhoštěm, ve Strážnici jsem procházel ty skanzeny, samozřejmě tam v okolí na 

Broumovsku, dokonce jsem tam měl někde uskladněné ještě nějaké staré kachle, co 

někde vybourali, tak jsem si je uskladnil, ale bohužel nebyly všechny, takže jsem pořád 

měl představu, že bych tam něco s těmi kamny chtěl udělat a když už bylo pak po revoluci, 

tak teď už to jde. Jsou firmy, které vyrábějí kachle, vyrábí takové ty klasické doplňky 

k tomu, ty kovové věci a našel jsem ve Rtyni báječného kamnáře, Ukrajinec, člověk by to 

v životě neřekl, úplně skvělý člověk, který se to vyučil v Západním Německu a tady to dělá. 

Má už tady trvalý pobyt, už je tady vlastně 10 let a s tím jsem to dal dohromady. Já jsem si 

to vlastně navrhl, celou tu pec. Ono je to pec, kde se dá kus ležet a kachlová kamna a 

sporák a já jsem si to navrhl a on mi korigoval takové ty technické věci. Takže v podstatě 

my jsme tuhle hlavní místnost jakoby udělali okolo tohohle toho. Ta naše chalupa tím, že je 

vlastně z toho konce 19. století, ona byla tak jednoduchá nebo až strohá ta fasáda, ale je 

to spíš ten klasicismus, čili bylo to zděné, ta stodola a ta pavlač byly naopak dřevěné, 

chtěli jsme to samozřejmě zachovat v maximální možné míře. Ale tady v tom vnitřku 



vlastně to byly takové ty mírně klenuté cihlové stropy do těch ocelových traverz. To jsme 

samozřejmě všechno zachovali, zachovali jsme i okna, chtěli jsme ten dům zateplit, to 

jsme bohužel museli, protože tam ty ztráty byly velké, a když pak topíme kombinací 

elektriky a dřeva, tak to chce, aby ty ztráty byly co nejmenší, takže my jsme vymysleli to, 

protože tam máme dvojitá špaletová okna, tak jsme udělali, že do těch vnějších, protože 

už byly hodně shnilé, tak jsme je udělali znova a do nich jsme dali dvojskla. Udělali jsme 

stejnou profilaci, dokonce jsme použili kování z těch starých oken a do nich ten místní 

truhlář, kamarád, nám vložil dvojskla a ty vnitřní máme jako jednoskla. Takže vlastně 

máme tím pádem trojité zasklení a ty vnitřní jsme nechali původní a ty vnější máme teda 

nové, ale přesnou profilaci, jako měly ty staré. Je to sice udělané z lepených lamel, ale 

jsou to ty tenké sloupečky, nejsou to jako euro okna, čili to jsme všechno zachovali tak, jak 

bylo. A to jsme teda vyměnili a taková ústřední moje myšlenka té centrální místnosti, která 

se, myslím, potvrdila a ta slouží perfektně a tam se všichni scházíme a tam, když se 

zatopí, tak je tam báječně. A druhá věc, která mě na tom baráku vlastně taky trochu vadila 

nebo jsem o ní dlouho přemýšlel, bylo to, že vlastně tam na tu jižní stranu, na ten dvorek 

byla pavlač, která ale byla vždycky poměrně úzká a vždycky sloužila jako skladiště a nikdy 

nebyla využitá, tam se chodilo do chlíva k dobytku, býval tam záchod suchý a pak se s tím 

chodilo na ten dvůr. A je to jižní strana a to je ten nejhezčí výhled. Zase my jsme z té 

chalupy měli jenom dvě okna, která vedly z té kuchyně na tenhle výhled. Tak já jsem 

prostě si řekl, že tady by pomohlo to, protože jsme už věděli, že budeme vestavovat do té 

půdy to spaní pro ty dvě rodiny, tak jsem si řekl, by bylo prima, kdybychom tam měli nějaký 

prostor, že by se tam udělal nějaký štít, protože ta střecha byla do toho výhledu sedlová, 

tak jsme tam vlastně přistavili štít, tu pavlač jsme v jednom místě asi v délce 3 m rozšířili a 

vytáhli jsme ji ven na tu jižní stranu do toho dvora, kde vlastně nahoře jsme udělali okna a 

nový štít a tam vlastně máme nejúžasnější výhled do toho kraje. Takže to je asi to, co byla 

taková druhá zásadní věc, kterou jsme nějak předělali nebo co byl poměrně velký zásah. 

To byl takový velký zásah do vzhledu toho baráku, můžu ti pak ukázat fotky, abys to 

porovnala, jak to vypadalo před a po. O tom jsem taky hodně diskutoval, myslím si, že 

někteří členové rodiny na to měli taky různý názor, nakonec se mi teda podařilo se je 

přesvědčit a všichni pak teda, musím říct, řekli: „Hele, je to takhle lepší.“ Třeba moje 

manželka vůbec nechtěla kachlová kamna v té hlavní místnosti, mně připadalo, že prostě 

ty, kdyby tam nebyly, takže to nemá vůbec ducha. I když musím říct, že tam historicky 

nikdy nebyly, ale byl tam historicky takový kachlový sporák. Takže já jsem to tam takhle 

cítil. Čili ty jsou úplně nové. A pak jsme tam nahoře udělali takovou minikuchyňku, že se dá 

vařit samostatně i nahoře, tam jsme udělali i spaní, v celém baráku máme asi 17 lůžek, 



když vezmu veškerou kapacitu. Zachovali jsme taky ten styl, co tam byl, který už jsme 

využívali ještě před tou přestavbou, protože my, co jsme přijely jako děti, tak mohly jsme 

spát jenom na půdě a tam jsme měli takové ty kóje, tak to jsme tam zachovali, to se 

k tomu přímo nabízelo, kdy jsme využili ty postranní boxy na spaní. Připomíná mi to, když 

jsme měli ve skautu chalupu pod Klínovkou, tak tomuhle prostoru jsme říkali morna, 

protože tam všichni spali pohromadě. A pak jsem to ještě zažil u rodiny mého kamaráda, 

kteří takhle měli zařízený byt v Praze a pak to máme jenom my. Je to takové neobvyklé, 

protože někteří, co jsou ostýchavější nebo se stydí, tak mají smůlu, ale nám to zatím 

funguje a mám to tam ještě vymyšlené tak, že kdyby to nefungovalo, že se tam udělají 

takové dřevěné šoupací stěny, čili by to třeba pohledově ty velké místnosti předělilo, to je 

samozřejmě možné. Jinak jsme teda zachovali všechno v tom baráku, zrušili jsme chlív, 

z toho jsme si udělali pánský pokoj, tam máme kulečník, protože švagr je milovník hry 

kulečník, takže jsme tam udělali takové posezení s krbem, takže se dá sedět i tam a 

protože mezitím se celý život věnuji vínu nebo mám rád víno, tak jsme přestavěli ještě 

takovou spojovací, tam jsme měli mezi stodolou a chalupou takovou kůlnu, která už sotva 

držela pod náporem sněhu. Dokonce když sněžilo, tak jsme vždycky museli ho shazovat a 

jednou to spadlo, už to bylo takové špatné a nad tím byl hnůj, který byl naopak zase 

zbytečně veliký, když už tam nemáme ta zvířata a neměli jsme tam kde parkovat, protože 

je to dost kopcovité, tak jsme vymysleli takovou věc, jako druhou etapu té přestavby a já 

jsem toužil po vinném sklepě, tak jsme vlastně z místního kamene z Libné z lomu, což je 

tam u polských hranic, postavili vinný sklep a nad ním jsme udělali takový přístřešek 

dřevěný pro dvě auta a ještě takový prostor, kde se dá posedět a kde já pracuji nebo mám 

jako venkovní dílnu a je to vlastně takový spojovací krček mezi tou stodolou a tím 

barákem, že jsme to takhle využili a to jsme realizovali v roce 2007 a tam vlastně máme 

naše zásoby tekutin a je to takový, myslím si, že to tam docela spojilo ten nebo taky jsem 

o tom hodně dlouho přemýšlel, jakou střechu udělám, protože ta kůlna byla pultová 

střecha a bylo to tam tak zvláštní a tohle si myslím, že to nenarušuje a ono to časem 

zešedne, my to máme jenom napuštěné, to není natírané, to je jenom tlakově izolované 

tím protihnilobným, jenže ono to za chviličku zešedne z té zelenkavé barvy a zase to 

zplihne s tím okolím. Jinak vlastně zachováváme stodolu, rekonstruovali jsme vratovou 

stodolu, čili jsme to zase udělali všechno stejné, jak to bylo. To samé jsme udělali s tou 

pavlačí zvenku, kdy jsme to museli celé sundat, že jsme to taky udělali v tom samém stylu, 

v jakém to bylo. I ty nátěry jsme ladili do těch tradičních barev, co tam byly a tak postupně. 

My jsme i nechávali louhovat veškerý nábytek, čili tam se ještě louhoval za Trutnovem u 

Dolního Dvora, kde byli nábytkáři, kteří mi vyráběli takový ten rustikální nábytek, tak my 



jsme tam nechali vylouhovat všechen starý nábytek, co jsme na té chalupě měli, protože 

můj otec v nějaké tom zápalu údržby natřel všechno na různé zelené olejové barvy, takže 

to bylo takové dost hrozné, tak jsme to všechno vylouhovali a já jsem to postupně 

restauroval v těch intencích, co já umím, že jsem tam sehnal taková mořidla anglická, 

která tam prodávají v Trutnově, takže v tomhle duchu jsou to všechno jenom ekologické 

věci, čili není to natírané něčím, co by bylo…, vlastně necháváme to v těch přírodních 

barvách nebo se to jenom tónuje trošíčku, aby to mělo sjednocený tón, čili to si myslím, že 

tam taky působí takovým tím dojmem, snažíme se to držet jakoby v tom starším duchu. 

Ještě to teda nemáme úplně dodělané, ale držíme to v jakémsi takovém trochu snad 

standartu. Samozřejmě spousta lidí by k tomu měla určitě mnoho výhrad, ale nějak nám to 

tak vyhovuje. Co tam máme nového, je ta kuchyň, co jsme použili z Ikey, protože to 

stávající děvčatům nevyhovovalo, když tam chtějí mít aspoň nějaké technické zařízení, tak 

jsme volili zase takovou tu kuchyň, která tam snad neuráží a jinak buď vyrábím, nebo 

rekonstruujem ty původní věci, co tam byly. Třeba ty lavice okolo kachlových kamen jsem 

dělal a takové ty věci, to dělám. Zase jsme tam měli kus jedné, takže podle toho jsem 

dodělával zbytek. Mrzí mě, že kdysi v 70. letech jsme tam měli mlátičku a fofr a takové ty 

staré stroje, tak některé jsme zachovali, ale bohužel tyhle dva největší jsme nějak tenkrát 

zlikvidovali a dneska by nám sice zabírali velké místo ve stodole, ale dneska je mně to 

trochu líto, že jsem je nezachoval, protože všude je mají v muzeích a dost si jich považují 

a my jsme přesně tyhle stroje měli. Ale tak jako zachránili jsme nějaké drobnosti jako 

šrotovník a pračku starou a odstředivku tam máme, mám tam dokonce rozebraný 

žebřiňák, chci ho nějak sestavit nebo přemýšlím o tom využití. Obnovujeme sad a pálíme 

slivovici, protože tam máme mnoho švestkových stromů, obnovujeme to, co vždycky 

zajde. Staráme se o 600 m2 těch luk, záhumenek, které sečeme a to je asi tak všechno. 

Děláme tam každý rok něco, furt se tam něco dělá. 

P.S.: A ta dřívější přestavba byly spíš udržovacího charakteru? Říkal jsi splachovací 

záchod… 

J.M.: On tam byl takový kvelb, dneska je vlastně záchod a koupelna, tak z toho kvelbu 

jsme tam tenkrát taky vystavili záchod a koupelnu. Bylo to ještě takové dost primitivní, ale 

udělali jsme tam žumpu ven, čili udělali jsme kanalizační svod a vodorovnou přípojku 

kanalizace do té žumpy, takže to fungovali jako splachovací záchod. Byl jeden na celou tu 

chalupu, což taky bylo poměrně málo na to množství lidí, co tam jezdí. Tak jsme při té 

rekonstrukci tam udělali dvě koupelny a dva záchody a vlastně jsme tam osadili čističku, 

máme už ji zkolaudovanou, takže máme čističku, která má výtok na naše pozemky. Má to, 

co je dneska potřeba, aby to mělo. Není to na elektriku, je to jenom na ty bakterie, je to 



něco mezi čističkou a filtračním septikem. Ale je to takhle uznané, takže v podstatě to 

vyhovuje. Jinak jiné přístavby tam…, trochu jsme dělali, ještě tam máme takovou místnost, 

které říkáme sednice nebo sednička, tak tam jsme tenkrát dělali nové podlahy, protože 

byly shnilé. Pak jsme tak kdysi používali ten Horp, což bylo takové to vysoušení zdiva, 

takový ten nátěr. To bylo taky ještě za totality, to chvilečku šlo, pak už to zase vykvetlo, to 

taky nefungovalo moc a to bylo asi všechno, co jsme tam dělali. Jinak jsme tam dělali, a to 

spíš můj otec, že se natíralo a natíralo, okapy se udělaly znova, nebo když vítr shodil 

tašky, tak se udělaly nové nebo plot a takové. 

P.S.: Ale nic zásadního. 

J.M.: Ale až v tom roce 2004 jsme to vzali opravdu z gruntu. Ještě to teda není úplně 

hotové, zbývají tam nějaké nátěry a lišty, ale ten základ asi jo. 

P.S.: A kdybys zhodnotit výhody a nevýhody té chalupy ať už třeba před tím 89. rokem, 

když jsi tam jezdil jako dítě, pak s rodinou svojí a teď? Jak se posunulo to tvé vnímání? 

J.M.: Já musím říct, že předtím samozřejmě byla jiná doba, co se týče vůbec toho, čím se 

ti lidé zabývali a co dělali. Čili dřív, jak se nedalo skoro nikam jezdit, tak se spíš lidi 

navštěvovali a trávili společný čas při těch různých akcích. My jsme tam pořádali nebo 

jsme se účastnili toho pochodu Krvavého Čepelky 35 km a různě jsme tam jezdili do toho 

Adršpachu, dělali jsme tam, dokonce měli jsme takovou partičku, měli jsme známého 

řezníka, tak nám přivezl selátko pěkně připravené, takže se tam ohřívalo, prostě takové 

jako akce kamarádů nebo těch part, co jsme se tak sdružovali, což bylo tehdy. Pak po roce 

1989 se tohle rozpadlo, řekl bych, že to na nějakou dobu, jak ti lidé začali podnikat, tak 

tyhle vztahy se nějak přerušily, ale musím říct, že od toho roku 1995, 1996 se to zase vrací 

k tomu, my jsme pak, jak jsme zestárli, tak nás to tam prostě úplně přirozeně, řekl bych. 

Musím říct, že teď ten život je tam samozřejmě takový bohatší, máme tam taky asi o něco 

větší pohodlí, to je pravda a řekl bych, že víc to celé vychutnáváme a ty rodiny tam mají 

víc soukromí a samozřejmě vzpomínky na mládí jsou hezké, ale z hlediska toho funkčního 

vyžívání se to vůbec nedá srovnat. Že prostě teď si tam přímo medím, protože tam taky 

pracuju a dává mi to úplně jiné pocity, než třeba si vzpomínám před …, taky proto, že jsme 

si to vlastně vybudovali sami a že je to ku obrazu našemu. Dřív to bylo tak, že teda jsme 

tam vždycky jezdili, což je úděl té mladší generace a víceméně jsme spíš pomáhali těm 

rodičům a ten náš takový tam soukromý život byl svým způsobem omezený, protože jsme 

museli brát ohledy na ty rodiče nebo dokonce dřív ještě na prarodiče, tak teď už to funguje 

jinak, že si tam třeba můžeme taky pozvat návštěvu a můžou tam být s námi kamarádi a 

my jsme takoví hodně družní nebo se pořád s někým stýkáme, tak si myslím, že to teď 

určitě vyhovuje víc než předtím. Protože tehdy tam bylo hrozně málo obytných prostor. To 



bylo skladiště, my jsme tam před tou rekonstrukcí odvezli asi tři obrovské kontejnery 

různých věcí, co se tam nahromadily, ale zase na druhou stranu jsme toho hodně 

zachovali a roztřídili a postupně to dáváme dohromady. Čili bylo tam hodně věcí, protože 

vždycky všechno v Praze, co přebývalo, se odvezlo tam. A bylo to hodně skladiště a 

dneska už je tam gró toho využíváno a to skladiště je tam úplně minimální. A to bych řekl, 

že je hlavně podstatné, protože jsou tam věci, které se ti líbí nebo člověku lahodí oku, 

věnujeme se zahrádkám a skalce a já tam teď začínám pěstovat to víno a chci tam ještě 

udělat i vinohrad, vlastně nejvyšší vinohrad v Čechách. To ještě plánuju do budoucna, 

takže teď jsme tam vysadili nějaké víno, takže to s tím souvisí, že prostě tam najednou i 

tvoříš něco nebo děláš, prostě baví mě tam i pracovat, jako myslím i svoji práci, taky tam i 

mám různé kšefty díky tomu, protože zase když ti lidé se přijdou podívat, tak vždycky to, 

v čem bydlíš, tak třeba si řekne, že to by on možná mohl nakreslit docela dobře. Takže 

takhle to funguje. Takže určitě si myslím, že kvalita toho života je tam teď lepší, než byla 

předtím. Na druhou stranu zase předtím to byla větší romantika, to musím přiznat, to 

určitě. A bylo to tam klidnější, nebyla taková výstavba okolo, i když my jsme, to jsme 

udělali rozhodnutí, protože tam se tvořil územní plán, čili nám tam nakreslili na naše 

pozemky nějaké rodinné domky, tak to jsme všechno zrušili, čímž jsem možná ty své 

potomky připravil o nějaké peníze, ale prostě já si myslím, že tady to má význam, že ty 

louky jsou nezastavěné a kvůli tomu se nám tam líbí. A ne proto, abychom měli stejnou 

zástavbu jako v Praze. Čili to je ten základní záměr. Můj názor je ještě takový, že vlastně 

on člověk nikdy neví, co ještě tady ta doba přinese, jestli ještě nenastane doba, kdy by se 

člověk možná jako po pádu říše římské musel živit třeba zemědělstvím, tak furt ještě to 

tady je možné. 

P.S.: To jsem se chtěla zeptat, jestli plánuješ se tam odstěhovat natrvalo a mít zvířátka? 

J.M.: Já bych teda asi časem rád, nevím, jak manželka. Ta si myslím, že asi do té Prahy 

bude chtít, já teda asi taky bych do té Prahy přece jenom občas zajel, že bychom do Prahy 

jezdili na chalupu, protože tady to stejně asi pak časem zaberou děti, čili já bych se tomu 

nebránil, mně by se to i líbilo, já bych tam byl rád, protože my tam se všemi máme dobré 

vztahy, známe se, takže mně by to nevadilo. Já i ty drsné podmínky docela i vyhledávám, 

takže mně by to spíš vyhovovalo, ale nijak to nedramatizuju, prostě nechávám tomu volný 

průběh, nebo co uvidíme, co přinese další ten. 

P.S.: Vnímal jsi někdy rozdíl mezi chatou a chalupou? 

J.M.: V mé rodině jsme nikdy neměli žádnou chatu, ale v rodině manželky měli chatu 

v Zadní Třebáni ještě z první republiky na té straně pod tratí, kde je takový obtížný přístup. 

Buď se musí jet loďkou z druhé strany, nebo se musí jít asi kilometr pěšky pod tratí a ta 



chata byla moc hezká, taková ta klasická prvorepubliková přízemní chata. Tam se mi to 

taky, musím říct, líbilo, tam to mělo taky svoje kouzlo, i když teda bych to s tímhle vůbec 

nesrovnával. Samozřejmě tam bylo kouzlo té řeky, protože to bylo přímo u vody. Pak teda 

přišla povodeň a chatu nadzvedla a takhle ji pootočila o tři metry, neuplavala teda, ale 

musela se stejně zbourat a protože to nevlastnila ani manželka a vlastně ta teta, má to 

sestra manželky, tak nebyly ani, myslím, prostředky to znovu postavit, tak se to zbouralo a 

mají tam, používá se tam vlastně taková bývalá kůlna jako chata, čili oni tam stále jezdí, 

ale pro mě to dneska už ztratilo nebo takhle, musím říct, že tady mám větší zázemí na té 

chalupě nebo mně to připadá, že to není provizorium. Já to vnímám jako svébytný dům. Tu 

chatu, tam to vždycky mám jako provizorium, i když dneska spousta lidí už přestavují ty 

chaty na trvalé bydlení. Pak možná to dostane jiný ten… Viděl jsem taky několik velice 

zajímavých projektů přestavěných chat a líbí se mi, ale mně ta chata vždycky připadala 

jako hrozně provizorní záležitost a pak by mně vadilo přece jenom to, že jsou v daleko 

větší koncentraci. A to by mi asi vadilo víc, i když my jsme hodně družní, ale zase mám rád 

i samotu a buď si tam někoho pozvu, nebo si nepozvu. Ale abych tam měl pokaždé okolo 

sebe všechny sousedy, to taky není dobře a tady to funguje, že buď se s těmi lidmi chci 

vidět a tak není problém si k němu zajít nebo on ke mně, ale nejsem nucený a nemám je 

přímo u sebe nebo v minimální míře. Čili je to prostě úplně o něčem jiném. Máme tam 

soukromí, si sednu večer, tak je tam ticho. Měli jsme tam loni chřástala polního, což je dost 

vzácný pták. Prostě jsou to věci, v té chatě mám pocit, že bych neměl nebo že by byly jiné. 

Ale znám taky chaty, které jsou romantika nad skálou, tak to by asi bylo úplně o něčem 

jiném. Ale většinou ty chaty z toho minula, to bylo tak, že se vymezilo území a v tom území 

se postavily ty objekty. Já teda si nejsem úplně jistý, kdybych tohle neměl po těch 

předcích, jestli bych si chalupu koupil. To si nejsem úplně jistý. Je fakt, že Lucky rodina, ti 

nejdřív měli půjčenou chalupu na Šumavě, tam jezdila jako dítě, tu jsme navštívili asi před 

pěti lety, ta ještě stojí, to byla hezká chaloupka nahoře v takové chudé vesnici 

v Hartmanicích, pak koupili chalupu v Práchni, což byla obrovská, sklářský dům, nádherný 

památkový barák, dřevěný. Ale taky tenkrát ten otec myslel, že tam budu jezdit všechny 

rodiny. Mělo to nevýhodu, že to bylo přímo v Práchni jako v obci, kde bylo většina obyvatel 

ti, co tam přišli po těch Němcích, takže ti lidé byli různí a oni se tam skoro s nikým 

nesblížili a za druhé pak už to bylo neúnosné to opravovat, protože to bylo tak obrovské, já 

jsem tam pár věcí dělal, ale to prostě nešlo. Takže to prodali a pak koupili takovou menší 

chaloupku tady u Litoměřic, ta je příjemná, pěkná. Je to na kraji vesnice, i místo a výhled 

má. To bych řekl, že je asi tak už v tom měřítku a to se dá dobře využívat, ale musím říct, 

že nevím, nedovedu odpovědět, jestli bych si něco takového pořídil. Byly období v mém 



životě, kdy jsem o tom uvažoval, protože se vlastně do těch Svatoňovic skoro jakoby 

nedalo jezdit v uvozovkách, ale byla by to blbost, protože bych dneska vlastně se staral o 

dvě věci, čili já myslím, že tohle řešení je asi takové, že jsem ho měl dané tím vývojem a 

že o tom ani nepřemýšlím, jestli bych to měl nebo neměl, ale vím zcela jistě, že bych to 

neprodal. Že teda to bych tam asi radši si dal mašli, než abych to prodal. Prostě to mně 

připadá, že je něco, co opravdu má pro mě význam. Jsou lidi určitě, kteří když pak, když si 

tu chalupu koupili, tak ten vztah k ní získali, dneska už to je taky tak, že tam třeba jezdí 60 

let, tak je to stejné. Já tady ještě cítím tu historii těch generací. Čili to má pro mě ještě 

nějaký jiný efekt, který ani nedovedu přesně vyjádřit, ale je to tak. Tak to je asi tak. 

P.S.: Napadá tě ještě něco? 

J.M.: Už nevím, co bych ještě říkal. 

P.S.: Tak děkuju moc. 
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P.S.: Nejdřív bychom mohli začít tím, jak vás to vlastně napadlo si pořídit chalupu, jaká 

byla ta prvotní motivace, jak jste k ní přišli? 

J.M.: Nás to nenapadlo, to napadlo moje rodiče. Byla jsem přiliš slabá, churavá a 

nemocná, tak rodiče napadlo, že chalupa venku bude to pravý ořechový. A zpunktoval 

nám ji vlastně můj dědeček. 

P.S.: Takže to vlastně bylo jako u našich. Nejdřív rodiče a pak vy jste tam ... A kdy vy jste 

tam začali jezdit spolu? 

J.M.: Já jsem tam vlastně prožila celý dětství a když jsme se seznámili s Přemkem, tak 

tam začal jezdit samozřejmě i Přemek. 

P.M.: Protože vlastně taky jsem se vlastně na chalupě nenarodil, ale babička měla dům na 

kraji Liberce, který v podstatě byl chalupou, tak jsem byl na to zvyklej a vlastně v tý době, 

kdy jsme se seznámili, tak vlastně babička už ten dům neměla, zbořili ho a jezdili jinam. 

P.S.: A v jakým stavu byla ta chalupa úplně na začátku? 

J.M.: Příšerná, já z toho mám takový útržkovitý vzpomínky, ale jako vím, že tam nebyly 

omítky, jenom to bylo kamenný, to ty víš a pak tam po těch kamenech tekla voda, měli 

jsme tam nějakou kládu a nějaký prkno a na tom jsme jedli. To bylo takový dost drastický. 

Nebyla tam elektřina, táta to dával dohromady, něco sám nebo si na to někoho sjednal, 

aby to aspoň trošku bylo obyvatelný. Pak tam v těch poměrech jsme to tam vlastně přežili 

až do tý doby, než jsme se vzali. Jako něco se na tom udělalo, ale tenkrát se od tý chalupy 

zase až tak moc nečekalo, že tam člověk bude mít kdo ví, jaký komfort a spíš v těch 

prvopočátcích to bylo takový, že ti lidé se spíš spolu stýkali, že spíš to byla taková 

společenská záležitost, chodilo se na výlety, dělaly se táboráky a nebralo se to jako 

budování nějakýho majetku. To až později. 

P.S.: A vy jste tam měli teda s nějakýma místníma nebo s kamarády z Prahy jste jezdili na 

ty výlety? 

J.M.: Spíš s kamarádama s místníma, to se chodilo k nám s těma, jak mají tu druhou půlku 

baráku a s vaším tátou taky jsme se poměrně dost stýkali a taky tam jezdili, ti místní ne, ti 

jako si žili celkem svým životem, ale bylo tam hodně rekreací podnikových kolem a tenkrát 

bylo hodně zvykem na ty podnikový rekreace jezdit, takže tam z tohodletoho okruhu lidí 

jsme měli poměrně dost známých a spousta se kontaktovala dopředu, kdy by přijeli a jak. 

A už jsme vždycky věděli, co s nima budeme podnikat. 

P.M.: Spíš jako na osadu se jezdilo než na tu chalupu. 



J.M.: A tak ne úplně, ale v podstatě jo. Chodilo se na borůvky, matka toho jednoho mýho 

kamaráda vždycky, když přijela, tak už byla připravená na to, že udělá mraky kynutých 

borůvkových knedlíků a její syn nám dělal pec u řeky, takový to bylo, s těma Zuchovákama 

jsme hráli jsme badminton hodně a taky táboráky dělali, na který nás zvali, takový to bylo 

hodně společenský. 

P.S.: A jak často jste sem jezdili? 

J.M.: Všechny prázdniny v podstatě. Na všechny prázdniny, který byly i v průběhu roku, 

pak přes víkend se tam moc nejezdilo. 

P.S.. To souviselo asi třeba s tou dopravdou? 

J.M.: Tak ono se tam dřív jezdilo pět hodin. Jezdil tam hodně můj táta, protože ten barák 

miloval, dával ho dohromady a byl v důchodu. Plus teda my a nejenom já, ale i můj 

bratranec a sestřenice a synovec a neteř, takový to široký příbuzenstvo tam jezdilo na ty 

prázdniny. Pak v tý pubertě se nám to začalo zajídat pochopitelně. No a pak to nabralo 

obrátky, když jsme měli děti zase. Předtim jsme tam občas zajeli na lyže třeba nebo na 

nějaký výlety, ale moc jsme tý chalupě nedávali, protože proč taky. 

P.M.: Tak on už si to člověk taky moc nepamatuje, ale jezdilo se tam poměrně dost často. 

J.M.: Ale moc se kolem toho baráku zase netančilo. 

P.M.: Příliš mnoho ne, já měl představu, že v podstatě se barák obílí a dají se tam nějaký 

džbánečky a nějaký kanafasový dečky a bude barák v pořádku. Bohužel skutečnost byla 

náročnější a dodnes jsme vlastně z toho baráku neudělali nějakou haciendu. 

P.S.: Jenom tak nějak jako obyvatelný, aby to bylo ...? 

P.M.: No tak přece už je to léta obyvatelný, hygienický podmínky se tam zlepšily, máme 

tam koupelnu, líp se to vytápí, protože jsou tam jiný kamna a krb a takhle. Je to přece 

jenom příjemnější. 

J.M.: Je to lepší. Manžel začal vlastně ještě, když byly děti malý, tak tam ta koupelna 

nebyla, tak to bylo takový protivný a jako pro člověka, když tam byl dva měsíce, tak to 

lezlo na nervy. Prostě najednou člověk začal požadovat větší ten komfort, ale nic 

zázračnýho se tam nedělalo. 

P.S.: A měla jsi třeba potom s těmi dětmi možnost využívání toho volnýho času tam?  

J.M.: Já bych řekla, že ani ne tak s těma dětma, jako že se to celkově společensky 

změnilo. Jednak tam ti místní zmizeli vlastně, jak tam byli. Tak my tam dost daleko kolem 

sebe žádnýho místního nemáme, protože se lidi buď odstěhovali nebo pomřeli a nezůstalo 

tam z nich mnoho. Ty rekreačky přestaly. 

P.M.: Ti důchodci, co bydleli v tom největším sousedním domě, tak ti vlastně umřeli a 

nastěhovali tam cikány. 



J.M.: To už je taková darda a vedle ten barák, to byla taky rekrečka poměrně velká a pak 

ten podnik zkrachoval, takže z toho baráku je dneska ruina a ten třetí, tak tam si to vlastně 

ty lidi, který to koupili, tak ti tam jezdili, tak ti si to od toho podniku koupili a dneska to 

vlastně pronajímají, takže se tam pořád ty lidi střídají. Takže jako vlastně ty lidi vymizeli 

kolem, co tam byli. 

P.M.: A ti sousedi vlastně zestárli a ne všechny děti tam s nima zůstaly, tak tam dneska 

jenom jezdí. 

J.M.: Takže se to změnilo hodně, zatímco třeba, když jsem byla malá, tak jsme tam měli 

pořád nějakou společnost, tak naše děti tam nijak jako zvlášť tak jako od třinácti let 

nechtějí jezdit, protože tam tu společnost nemají prostě. 

P.S.: Tam u nás nahoře taky jako nikdo už není. 

J.M.: A měla jsi tam jako dítě známý? 

P.S.: A tak asi jo, toho Zdeňka Pecháčka a ty dva kluky. My jsme tam pak spíš začali jezdit 

se svými kamarády. 

J.M.: Tak to naše děti, jako Pavel je na to malej a Kačka to tam natolik nemá ráda, že tam 

možná už dva roky nebyla, vůbec. 

P.S.: A můžete mi říct něco o těch svérázných sousedech, jak tam probíhají s nimi ty 

vztahy? 

J.M.: Dost mizerně, protože my ten pozemek tam máme, já vždycky říkam, kdyby to 

zůstalo .......................... (82:26-82:31), takže to fakt máme jako kousíček a oni tam žijou 

23 let, když jsme se seznámili, viď? 

P.M.: No 25 let. Když jsme se seznámili, tak ten rok se přestěhovali vlastně ze středu obce 

na kraj a jsou tam v podstatě dodnes. 

J.M.: Původně tam byly v podstatě tři rodiny. 

P.M.: Dvě rodiny. 

J.M.: A jedna mimo. Takže Dubanovi nebyli s nima. 

P.M.: To bydleli v přízemí a v patře bydleli teď ti Demeterovi a Gáborovi a ty byli spříznění. 

J.M.: A od tý doby za těch 25 let se jejich počet zmnohonásobil a to soužití, jak my jsme si 

zpočátku mysleli, že to nějakým způsobem půjde, tak se ukázalo, že to v podstatě nejde a 

že to je asi teď čím dál víc, až po tý revoluci, rok od roku horší. Ty děti jsou stále hůř 

vychovaný, jim se stále hůř a hůř daří a stále víc mají pocit, že to je vlastně jejich všechno, 

že si jako můžou nárokou cokoliv už prostě z toho titulu, že si můžou vzít cokoliv, rušit 

můžou jakkoliv, těch dětí si v podstatě nevšímají a těm dětem lítá osm andělíčků strážných 

a je to takový krajně nemotivující, protože když ti jako vyberou za čtyry roky čtyřikrát 

chalupu, tak jako člověk ztratí jakoukoliv chuť a pokaždý, když sem přijede, tak uklidí 



binec, protože by jinak žil na smetišti, dá dohromady plot, který oni zase rozeberou a je to 

takový kolem dokola a člověk nemá ani chuť tam ani jezdit ani tam cokoliv dělat. Tak není 

to dvakrát povznášející soužití. 

P.S.: A když se ohlídnete zpátky na ty 70. a 80. léta, na nějaký tehdejší dobový poměry 

nebo co bylo zvláštního? Nebo jaká byla vůbec motivace, jednak ten nějakej společenskej 

život, nemůžete si vybavit některý věci? 

P.M.: Člověk měl v práci víc času, měl sice míň peněz, spousta věcí byla pochopitelně 

levnější, byla hůř k dostání, jak stavební hmoty, když chtěl člověk něco opravovat, tak to 

vždycky byla otázka, jestli ve stavebninách něco z toho vůbec budou mít. Já si pamatuju, 

jak jsme obezdívali vanu a nebylo možný sehnat tenčí cihly, až jsme nakonec někde na 

bouračce nějaký museli ukrást, který tam jsou teda dodnes. Prostě nebylo, i kdyby člověk 

to chtěl koupit, tak to prostě zrovna v tu chvíli nebylo a měl člověk víc času a možná měl 

pocit, že jaksi ta práce k něčemu je dobrá. 

J.M.: A měl člověk hlavně míň možností. Jednak neměl peníze, jednak neměl v podstatě 

kam jet, jednak neexistovaly penziony. Ty děti byly malý, nám se to sešlo tak, že 

v podstatě se to tenkrát celkem hodilo, že jsme tam jezdili, že to těm dětem dělalo docela 

dobře, ale ono v podstatě stejně nebylo moc kam jinam jet, takže ta chalupa tenkrát nějak 

vyhovovala. Dneska už těch lákadel je podstatně víc a když se člověk rozhodne, že by tu 

dovolenou strávil po republice, tak může pokaždý někam jinam. Ta chalupa se stává do 

jistý míry takovým omezujícím činitelem, protože pořád něco chce, je to domácnost navíc, 

sežere to peníze. Jako je tam krásně, když je tam krásně, tak je tam krásně. Když je tam 

hnusně, tak je tam super hnusně, ale jako on mi říkal, že by se tam v důchodu odstěhoval, 

byl by tam většinu roku, já teda v žádným případě. Dovedu si představit 14 dnů v létě, ale 

tím bych skončila. 

P.M.: Však uvidíme. 

J.M.: On si myslí, že mě tam dostane, ale nedostane. 

P.S.: A přemýšleli jste třeba někdy nad rozdílem chata a chalupa? 

J.M.: My jsme asi chatu v životě nechtěli, viď? Mně to vždycky odpuzovalo, takový ...To ta 

chalupa je zase proti tomu milionová. 

P.M.: Ta chalupa má takovej přece jenom trošku jinej ráz, že relativně je to hezký a takový 

venkovský. 

J.M.: Je to sídlo, zatímco chata je nějaký kurník, člověk to považuje za provizorium. 

P.M.: Asi kdo má chalupu, tak už se mu do chaty moc nechce. Kdo vyrůstal v chatě, tam 

má chatičky asi rád, aspoň bych to takto ... Je tam větší koncentrace lidí, v těch chatových 

osadách, víc jako se tam asi lidi vyblbnou nebo takhle, asi jsou tam většinou vždycky lidi 



zhruba tak stejnýho věku asi přibližných zájmů a takhle, je to asi družnější. Něco asi, když 

my jsme začínali na té chalupě, dneska je to hodně izolovaný a v podstatě se člověk 

s těmi lidmi zná. Občas s nimi něco zdrořilostně prohodí, ale nějaký moc velký 

kamarádství tam není. 

P.M.: Ale tak taky ono se to možná potom víc změnilo docela i v tom, že tam třeba 

Mrakoťáci postavili barák, tak to byl barák. Sice na původních základech, takže to pořád 

vypadá, že to má něco s jakousi původní chalupou společnýho, ale přece jenom na ten 

komfort to bylo nebe a dudy. Tam byl ten Šípek, který si z chalupy, která byla bouračka, 

udělal haciendu, kde měl i satelit a video a všechno. 

P.M.: Tak sociální rozdíly byly trochu víc vidět v 70. letech. 

J.M.: Ty rozdíly nejdřív nebyly, pak se najednou začaly projevovat a oni se s tim začali 

měnit ty lidi, že začali sledovat, kdo tam přijede jakým autem a jak vyšperkoval ten barák, 

tak pak už si ty lidi přestanou víc rozumět. 

P.M.: Vlastně my jsme byli vždycky trochu outsideři tam, protože přece jenom ten náš 

barák byl spíš ten zanedbanější, než vlastně tam nějakej vyšperkovanější, těžko říct. 

P.S.: A jak je vlastně starej ten barák? 

J.M.: Ten barák? 

P.M.: Z roku 1827. Když jsme  ho kupovali, tak ten posudek obsahoval něco, že ten dům je 

asi tak starej, ale původně to rozhodně nebyl obytný dům, ale byla to továrna, jako sklárna 

a pak se to přestavilo jako k obytným účelům. Ono se to poznalo podle toho, že ty 

místnosti původně uvnitř nebyly přepažený a mají strašně vysoký stropy. A když se udělaly 

přepážky, tak vlastně se to projevilo v tom, že některý okna se musely zazdít. Je to vidět, 

že ta dispozice toho baráku původně byla jinačí. 

J.M.: A pak ten barák, co jsou ti cikáni, tak to byla taky nějaká nemačkárna skla, něco 

jinýho, ale taky nějakej sklářskej provoz, ke kterýmu vlastně ten náš barák jakoby patřil. A 

byla k tomu vlastně i tahle vodní elektrárna, která taky vlastně je v tom cikánským baráku, 

která ještě jela nebo ten agregát byl v provozu, když jsme tam začaly jezdit jako děti a ti 

místní nám tvrdili, že v tom našem baráku dole byly ty velký místnosti, to byla v podstatě 

nějaká manufaktura a v těch horních dvou místnostech a v těch přístěncích, že se bydlelo. 

Ale jako my už jsme vlastně byli na rekreaci jako třetí majitelé. 

P.M.: Po válce. 

J.M.: Po válce tam to potom nějak vyměnilo hodně majitele, ten první majitel, oni ho právě 

nechali udržovat elektřinu, takže ta voda tam nebyla nikdy, to se chodilo ke studánce. 

P.S.: A v jakým roce jste ji koupili? 

P.M.: V takovým 61. roce, když mně asi bylo 5 let. Určitě, jako první kupoval váš dědeček 



chalupu a ten tam potom našel tuhletu pro naše, kde máma se tenkrát vzhlídla v tom, že 

chce chalupu. Ale tak ten barák je tak, jako já tvrdím, že na naší generaci a potom už jako 

dost těžko, no. 

P.M.: Těžko říct, tak copak barák je pevnej zespoda, ale bohužel krovy, střecha nejsou 

příliš moc... 

P.S.: Máte se střechou problém? 

J.M.: No, tak na to dneska nejsou ani síly při tom pracovním vytížení, ani peníze, ani čas. 

Jako stává se to poněkud velkým luxusem. 

P.M.: Ona taková chalupa je podstatně větší stavení, než ta chatka. Tam se ladacos 

nechá, prostě ty konstrukce přece jenom, já nevim, víc než 150 let, přece jenom hodně 

dlouhá doba. 

J.M.: Jako barák má dost odžito. 

P.S: Vy jste si to zařizovali s nějakou zvláštní přestavou nebo spíš, aby to bylo využitelný? 

J.M.: Ne, aby to bylo, jako ze začátku vysloveně za našich, aby to bylo využitelný. 

P.M.: No jistě, kovový vojenský postele, aby se jich tam hodně vešlo a hodně lidí tam 

mohlo přespat. Tak to původně vlastně vypadalo. 

J.M.: Jako my s Přemkem se teď snažíme to zařizovat jako tak, aby to aspoň trochu 

vypadalo chalupářsky a aby to tam neuráželo a aby to nějakým způsobem netlouklo. Ale 

zase, že bychom... 

P.M.: Jako snažíme se trošku jakoby o nějaký styl, ale chalupářsky relativně střízlivej, 

protože přece jenom Jizerské hory nebyly žádný jakoby bohatej a barvitej kraj, takže spíš 

nějakou tmavší keramiku a tmavší nábytek a kanafas a takhle, tak to je pochopitelný. Je to 

zase něco trochu jinačího, než byt. Chalupa by měla mít trochu jinej styl. Jako k věcem do 

bytu nemám moc velkej vztah. Ale takhle jako to je základní idea, ale že bychom se nějak 

zas o to snažili moc... 

P.S.: Ne nijak programově. 

P.M.: Nehledě k tomu, že ta chalupa už byla tolikrát vykradená, že vlastně nějaký další 

kusy nebo sbírky asi nemá moc velikou cenu. 

P.S.: Takže ani třeba nějaký vybavení do kuchyně, lednice nebo tak, to tam je? 

J.M.: Lednici tam mám, takový ty vysloužilý věci, který se tam dostanou, protože to je 

přece jenom dost drahá záležitost. 

P.M.: Ale nikdy jsme tam nekupovali ledničku novou nebo novou televizi. Vlastně novou 

televizi ano, jenomže tu novou nám tam ukradli. 

J.M.: Zatímco ty starý tam kupodivu všechny zůstaly. A jednu ledničku jsme tam měli od 

mámy. Ta byla relativně taky nová. 



P.M.: Jenomže se potom taky ztratila. 

J.M.: Jenomže tu jsme pak našli vykuchanou před cikánským barákem. Jako když tam 

přijedeš třikrát po sobě a z příborů najdeš jenom lžíce nebo jenom vidličky a nože... 

P.M.: Ne, počkej. Co to vlastně zůstalo? Lžíce ne, těma se jí. Takže vidličky tam asi 

zůstaly. 

J.M.: A to se opakovalo vícekrát, tam ty příbory už jsme kupovali vícekrát. Prostě to nemá 

smysl. Ze šesti sklenic dvě a tak, no. Vždycky nějak, jako Přemek to má rád, aby byly jako 

příbory stejný a hrnky stejný a talíře stejný, aby se všichni najedli ze stejnýho, takže to je 

takový, to je taky člověk docela naštvanej a taky to dost leze do peněz. 

P.S.: Tak jestli vás ještě něco napadá k tomu? 

P.M.: To chalupaření je dneska něco podstatně jinýho než to bylo v těch 70. letech. Lidi 

měli asi víc času, víc jako chuti se realizovat na chalupě. 

J.M.: No tak v práci se celkem moc nerealizovali, tak se realizovali někde jinde. 

P.M.: Tak jako může to bejt různý v různých místech. Lidi tam nikdy nejezdili v nějakých 

super drahých autech, jako chalupáři, aby prostě se tam nějak společensky moc ukazovali 

nebo takhle, aby tam vymrskli nějaký příliš velý haciendy nebo to, tak to ne. I když některý 

lidi pochopitelně ..., ale taky ty lidi nějak zestárli a nějak prostě daleko míň se na ty 

chalupy jezdí než vlastně kdysi. Takoví Mrákotovi tam nejsou, jak je rok dlouhej. 

J.M.: Hm, dřív se jezdilo jako daleko hodně. Začali podnikat a začali toho  mít plný kecky, 

tak už na chalupu nebyl čas. 

P.M.: A na dovolenou teď spousta lidí jede do zahraničí. 

J.M.: Jako v podstatě víc, co jsme do toho baráku dali, tak ta koupelna se tam udělala, ale 

to bylo takový svépomocný, na tom jsme se nadřeli všichni. A pak se udělal komín a 

koupily se ty krbový kamna, to byly takový jediný větší investice. 

P.M.: A ještě podlahy se vlastně měnily. 

J.M.: Jedna podlaha se měnila. 

P.M.: No, ta jedna vlastně ještě za tatínka, ale jako v době, když jsme tu chalupu měli, tak 

už se měnily všechny podlahy. 

J.M.: Jinak se tomu dávala opravdu akorát běžná údržba. Nic víc. 

P.M.: Možná někdy nejnutnější. Teď dost ten barák zanedbáváme, ale to je asi někdy 

těžký, protože to, co je venku, tak v podstatě na tý chalupě nevydrží. Zrovna minule se 

nám ztratil okap od baráku. 

P.S.: A jinak jste tam chodili na procházky, na borůvky, to sportovní vyžití, asi tak? 

Rekreaci prostě? 

J.M.: Rekreaci. 



P.S.: A nějaká údržba? Teda spíš to nejnutnější na tý chalupě nebo jste s tím strávili nějaký 

léto? 

J.M.: Ale jo, jako se strávilo. Jako když já jsem byla malá, tak to byla opravdu spíš taková 

údržba a táta zajišťoval ty větší věci, že si na to někoho objednal. To tam byl ten pan 

Pavelka, takovej ten místní jediný řemeslník široko daleko. Takže to si nepamatuju, že 

bychom se tam nějak extra nadřeli. To jedině, že tam táta udělal zahrádku a že nás nutil 

celý to zalejvat a okopávat a to nás obtěžovalo. Potom s tebou jsme dělali například 

takový ty práce, jenom to šolíchání po povrchu, jako natřít strop a vymalovat.  

P.M.: Jenomže časem se ukázalo, že to nestačilo. 

J.M.: A pak se ukázalo, že barák padá i přesto, že dvě místnosti měly natřený strop. 

P.M.: No právě, ono to začalo vlastně se Štěpánou, naší sestřenicí, která tam byla v zimě 

na lyžích a když jsme na jaře přijeli, tak jsme museli ty její lyžáky trhat od podlahy. 

J.M.: No, ony prorostly houbou normálně, jako do těch prken. 

P.M.: Tak to prostě prorostlo do těch prken a ty lyžáky přirostly v podstatě. 

J.M.: Tak jsme museli vyměnit podlahu, no. 

P.M.: A tím to vlastně začalo, museli jsme okopat barák, protože tam byla vysoká vlhkost, 

tak to se udělalo. Ze začátku dva nebo tři roky jsme tam jezdili... 

J.M.: V podstastě jenom makat. 

P.M.: No, makat, na dovolenou, ale děti byly vlastně malý, takže ty jsi tam vlastně nějak 

byla a byly tam babičky s dětmi, takže ................................. (92:32-92:33) rozumělo. Dnes 

už zdaleka ne, i když tam děti zrovna teď jsou. 

J.M.: Já teda jako, když se tam má teď něco udělat, takovýho jako podstatnějšího, tak 

jsem první, kdo se brání, protože to už nějakým způsobem on považuje za aktivní 

dovolenou, ale já teda nikoliv, já mám takový pocit, že to nemám prostě zapotřebí. Jako 

dovedu si tu dovolenou představit úplně jinak. Si vzít ty kola a jet někam jinam. A když jedu 

do těch Albrechtic, tak jít třeba někam na výlet a ne tam podepírat nějakej trám. Jako dost 

se v tom lišíme, v tom náhledu na tu chalupu. Mě teda to chalupaření nějak extra nebaví, 

viď? 

P.M.: Nevim, no, já jsem s některýma věcma smířenej, nejsou docela tak, jak jsem si to 

původně třeba představoval. 

P.S.: Tak jo, tak jestli váš už nic jinýho nenapadá, tak vám mockrát děkuju. 

 

Konec záznamu 

 



Rozhovor s paní Vladimírou Páskovou, 29. května 2009  

tazatel Hana Pelikánová 

 

H.P.: My se zabýváme tím fenoménem. 

V.P.: Netuším, proč se to kupovalo. To prostě bylo, když to šlo, tak to bylo automaticky. 

H.P.: A nevíte, proč se rodiče rozhodli nebo vy jste pořizovali tu chalupu? 

V.P.: Tu pořídili rodiče. 

H.P.: Řekla byste něco obecněji o sobě, kde jste se narodila, odkud pocházíte, z jaké 

rodiny? 

V.P.: Jsem z Prahy, vždycky z Prahy. Mamka byla švadlena a táta byl malíř pokojů. Byla 

jsem jejich mladší, sestra je o sedm let starší. A co si pamatuju v raném mládí, my jsme 

chodívali v neděli po obědě na procházky, mašli do vlasů a tak a vyrazilo se do Stromovky 

nebo někam a nevím, co přimělo rodiče, že se začali zajímat o možnost trávit ty víkendy 

někde mimo Prahu. Ale pamatuji se, to mně byly tři roky, tím pádem asi v 50. roce jsme se 

dostali někam, kde měli chalupu nebo jezdili takhle zase známí rodičů a byli jsme se 

poprvé podívat, to mám tady fotku. Tady bydleli lidi, jako usedlíci. My jsme k nim jezdili na 

ten víkend, měli jsme tam pronajatou jednu místnost a jezdilo se tam teda způsobem, naši 

vlastnili vždycky motorku s lodičkou. Takže to byly výpravy, během 60 km se i dvakrát, 

třikrát spravovalo. I upadlo kolo u lodičky. Bylo to Praha, Mělník, Dubá a z Dubé kousíček, 

7 km, Nedvězy, osada Nedvězy. Posléze kolem 80. roku, řekněme, tam bylo patnáct 

chalup a z toho bylo třináct Pražáků a tam končila i cesta, to dál nešlo. A během doby se ti 

původní lidé z chalupy vystěhovali, šli blíž k té Dubé, děti chodily do školy a tak a my jsme 

měli možnost to odkoupit od národního výboru, protože to vlastnil výbor a koupily to 

dohromady čtyři rodiny, takže každá rodina měla dvě místnosti. Takže pro mě bylo 

automatické jezdit na chalupu. A to, jezdit do Jugoslávie, to neexistovalo pro nás, protože 

to byly příjmy. Dovolená a všechno se trávilo tam, protože to bylo svým způsobem 

levnější, než kamkoliv jinam. A pak, když jsme se všichni vdali a oženili a měli děti, tak to 

už bylo jako podniková chata. A já jsem měla možnost, začala jsem jezdit s mým 

manželem, ti si koupili chalupu někdy v 70. roce kousínek nad Turnovem, Voděrady pod 

Fridštejnem. Tak koupili takovou chalupu nebo domeček. To v té době stálo, mám pocit, 13 

tisíc, co jsem zjišťovala. A bylo to teda v hrozném stavu. Jediné, co bylo, byla hliníková 

střecha, která tomu teda vůbec neslušela, ale zase to má výdrž. A manžel, jeho otec tam 

byl párkrát, protože ještě pracoval, tchýně tam trávila léto, ty dva, tři měsíce a tak jako to 

fungovalo. Teď, jak jsme se snažili vylepšovat a vylepšovat, protože když jsme to koupili, 

bylo tam kus spadlého stropu třeba, proto se udělala ta nová střecha, protože původní 



střechou tam zatékalo. Tak, jak to šlo vylepšovat v rámci možností. Pak jsme zjistili, že 

třeba roubená chalupa, kus byl úplně ztrouchnivělý, to se začalo rozpadat, když jsme něco 

dělali, tak jsme museli vždycky část vybourat, podepřít, to už byly volné soboty, čili v pátek 

se tam jelo, vybouralo, do půlnoci se bouralo a vyzdilo a tak prostě postupně kolem 

dokola. Materiál se sháněl tak nějak, jak se dalo. 

H.P.: Co to znamená? 

V.P.: To znamená, že potřebovali jsme, to si pamatuju do dneška, chybělo nám 53 cihel, 

abychom něco mohli dokončit. Jenomže prostě v celém okolí stavebniny, to prostě 

neexistovalo koupit 53 cihel. To prostě celá paleta nebo nic, když byly ty cihly. Tak to zase 

co s celou paletou, když jsme nic neplánovali dalšího, potom hromadu peněz… Tak jsme 

se dostali do cihelny, kde nám prodali, já si myslím, že to měli oni na pivo, půlky cihel, ty 

půlky byly vyházené z pece. A teď si představte, že je 30 nad nulou, vy nacpete do auta 

vařící kusy cihel. Ale měli jsme, měli jsme. Jinak teda fungoval, protože manžel byl 

zaměstnaný jako údržbář na Psychiatrické léčebně v Bohnicích, tam bylo od Pražské 

stavební obnovy iks řemesel, protože tam se pořád stavělo, opravovalo a rekonstrukce, 

takže měl možnost, znal se pochopitelně se všemi a takhle, tak fungovalo to: „Hele, já 

bych potřeboval dvě cihly.“ Už jsme věděli, že dvě cihly se zabalí do novin a krásně vejdou 

pod sedadlo auta, to jsme měli původně šestistovku Fiata, jezdili jsme tam v pěti lidech, 

pátá byla dcera, která byla školková nebo začínala v té době školu, tak jsme tam jezdili 

takhle napakovaní, pod sedadlem teda po dvou cihlách třeba, mezi sedadly kus roury, 

protože bylo potřeba udělat novou vodu, všechno pečlivě zabalené do novin, aby to zas 

tolik nebylo vidět a prostě jinak to nešlo. 

H.P.: Zabalovali jste to do novin, aby to nebylo vidět v té Psychiatrické léčebně, že si to 

nějakým způsobem…? 

V.P.: No, samozřejmě. Když je něco zabaleného, tak je to koupené, dá se říct a i z důvodu 

převážení, abychom neměli špinavé auto. To prostě po všech stránkách. A fungoval tam 

takový jakýsi směnný obchod, kdy prostě ti řemeslníci si navzájem vyšli vstříc a v rámci 

možností, mně tady zbyl určitý materiál, který se hodil tomu druhému a on mi za to dal zas 

něco jinýho. Instalatéři, elektrikáři, lakýrníci, zedníci, truhláři. Prostě nám třeba truhláři 

udělali skříňky na tu chalupu, stůl, lavici, protože ten materiál byl, buď jsme jim dali nějaké 

peníze, nebo teda zas potřebovali umyvadlo. Prostě takové věci, co byla možnost. Fakt je 

ten, že se tomu říkalo rozkrádání socialistického majetku, ale ono to bylo taky takový 

sporný. Oni měli, já nevím, řeknu v umývárce, ta umyvadla špinavá, neumytá, nic, tak je 

chtěli vyměnit za nová, léčebna. Tak to byla škoda měnit za nová, když se to umylo. A 

vlastně byly jak nový, nebyly otlučený nic. Ale oni je tam prostě potřebovali, ty nový, tak 



tyhle se umyly a ty dvě umyvadla zůstaly už jako vyfakturovaný, zaplacený. 

H.P.: Protože jinak jaká by byla jiná možnost shánění takových věcí? 

V.P.: Jiná možnost, já vím, že když jsme chtěli televizi, tak jsme stáli frontu na televizi, 

protože nebyla. Když začali dělat Trabanty nebo jakákoliv jiná auta, to byly pořadníky. 

Nebyla taková možnost. Nebo umyvadla jsou různé velikosti, a když jste šla do obchodu a 

měli jenom takové a vám se tam nevešlo, tak co s tím? Přece se nedá koupit nové a kus 

urazit. Tak se prostě shánělo to umyvadlo tak, aby bylo v té velikosti, které mně se do toho 

místa vejde. 

H.P.: A jak vy jste si vlastně pro sebe vysvětlovala tuto nedostatkovost? 

V.P.: Mně to nepřišlo, protože já jsem věděla, že v úterý dostanou ty droby, tak jsem 

v úterý ráno naložila dceru do kočáru a šla si stoupnout do fronty, protože jsem věděla, že 

dostanu játra možná, jestli na mě vyjde.  

H.P.: A neříkala jste si, proč vlastně toto zboží není? 

V.P.: To mě nenapadlo, protože jsem se narodila do doby, kdy to takhle fungovalo, a 

banány chodily na vánoce, pomeranče byly na vánoce a nikde jinde jsem nebyla, abych 

měla možnost porovnání. Já, když jsem se dostala, se sestrou jsme jely v 90. roce na 

zájezd Rakousko - Západní Německo. Za tři dny dvě země, já si pamatuju někdy 

v Rakousku první samoobsluha, my jsme tam vešly, teď se samy otevřely dveře, tady to 

fungovalo na letišti, ale na letišti jsem nebyla, nebyl důvod, takže jsem to neznala třeba. A 

vešla jste do obchodu a tam zelenina a to bylo někdy březen, duben a tam krásný jahody 

a ovoce, který jsem vůbec netušila, co to je, umyté brambory, mrkev umytá. Sestra z toho 

měla hysterický záchvat, ta úplně začala brečet takovým způsobem, že to nemohla nějak 

ovládnout. Tak proč bych se já těch deset let před tím divila, že když teda, když něco chci, 

že si musím jít stoupnout do fronty nebo že prostě v létě nekoupím banán? A ono i ta 

chalupa byla svým způsobem třeba trochu něco víc. 

H.P.: Myslíte jako nadstandard? 

V.P.: Já nevím, jestli doslova nadstandard. Fakt je ten, že hodně měli lidi chaty, chalupy 

nebo kupovali takové ty zahrádkářské kolonie a když jste to viděla, tak byla chatička nebo 

takhle, ono po té válce byla hromada prázdných chalup a vlastně se to rozpadalo. Tak i se 

nechaly koupit za menší peníze. Protože ti Pražáci to v ten moment začali dávat 

dohromady, udržovat. A po začátku byly všude záhony, my jsme pěstovali i brambory. Ty 

brambory pěstovali i tady, prostě v Praze, co byly zahrádkářské kolonie, tak tam taky. 

Mrkev rostla podle velikosti v řádku. To jsme všechno se snažili vypěstovat. Teď se 

zavařovalo sladké, kyselé, jak ovoce, tak zelenina. Tím jsme si tak nějak, já myslím, 

dorovnávali třeba ty peníze za pohonné hmoty, když jsme tam jeli nebo takhle, to se 



vyrovnalo. Přes léto, když tchýně byla tři měsíce na chalupě, tak jsme tam měli králíky. 

Jednou jsme měli i pět kachen. Vykrmili jsme je, největší měla 1,9 kg čistou váhu a 

nejmenší 1,5 kg. To prostě tak bylo. Střádali jsme tvrdý chleba, sousedům jsme dali tvrdý 

chleba a dostali jsme králíka. 

H.P.: Jako že byste si běžně kachnu nekoupila, protože nebylo možné ji třeba v obchodě 

sehnat? 

V.P.: Ale jo, ale byla na neděli. Ve všední den, já nevím, já mám pocit, že se tak maso 

nedělalo, jako teď. To byla taková všelijaká jídla jako nudle s mákem, povidlové taštičky se 

strouhankou, uvařený květák a takhle. A potom, když jsme to měli z chalupy, tak to 

chutnalo i jinak. 

H.P.: A co byste řekla dneska s odstupem, proč vznikla ta nedostatkovost? Jaký byl 

důvod? 

V.P.: Byla zemědělská půda, to neexistovalo nebo nevím, že by existovalo prodat 

zemědělskou půdu, abych si tam postavila barák. To nevím, to fungovalo jen pro ty 

vyvolené. Ale všude byly pole, pěstovalo se kde co. V Televizních novinách nebo jak se to 

jmenovalo, jste viděla prostě stáda krav, a jak splnili na 110% a takhle, ale když začalo to 

mléko v krabicích, stálo pět korun, to si pamatuju, tak to když jsem chtěla, když jsem to 

sehnala, tak to už bylo něco, to bylo podpultové. Všechno zboží, co bylo lepší nebo co 

vybočovalo, to bylo pod pultem. To se sehnalo opravdu jenom ze známosti.  

H.P.: Takže jste měla třeba známou prodavačku, která vám to nechávala? 

V.P.: Občas. Ale já jsem chtěla říct, že to, co se vypěstovalo, tak jaksi muselo zmizet. Jestli 

jsme to posílali do Ruska, nevím, ale to muselo opravdu vymizet, protože se toho dřív 

vypěstovalo daleko víc. Dneska, když jedete za Prahu, tak jednak se Praha strašně 

rozšířila, protože všude jsou ta satelitní městečka, jak se říká nebo skladovací hangáry. 

Vždyť se toho pěstuje úplně minimum a zase se dováží. Ale dneska si vzpomenete a 

chcete, já nevím, co a prostě… Můj muž má takové přirovnání páva s višněmi. Tak prostě 

jdete a koupíte, není problém. Tak se to tak, já nevím, flikovalo. 

H.P.: A kolik vám zabíralo času, protože vy jste chodila do práce, obstarávala jste 

domácnost a ještě jste budovali tu chalupu, tak kolik vám to vlastně zabíralo času, to 

muselo být náročné, neustále někde něco shánět a stoupat si do front, vnímala jste to tak? 

V.P.: Nevnímala, to bylo automatické. Jako dneska mám mrazák, není problém, je to 

zbytečné koupit půlku prasete a dát ho do mrazáku, ale je to pro mě jednodušší, ale 

tenkrát mrazák, to bylo úplně něco to. My jsme měli na té chaloupce čtyřicítku ledničku, 

40l, tam byl takový mrazící pultíček, tak tam se nacpalo něco. A vlastně maso se muselo 

koupit a maximálně druhý den, čili proto bylo maso spíš v neděli, protože ty ledničky 



nebyly tolik taky. My jsme si pořídili lednici, to už mně bylo hodně. Já mám pocit, že už 

mně bylo víc než deset let, čili zhruba v roce 1958 – 1960, kdy jsme si koupili lednici. 

Televizi jsme si pořídili, to mně mohlo být kolem patnácti, čili 1963 – 1965, protože v 66. 

roce jsem se vdávala. 

H.P.: A řekněte mi, kdy tedy manžel koupil tu chalupu? 

V.P.:  Rodiče manžela ji koupili asi v 70. roce. 

H.P.: A jak dlouho vám vlastně trvalo, než jste ji dali do té výsledné podoby tady na tomhle 

obrázku? 

V.P.: My jsme ji prodali asi v roce 2000 a dá se říct, že stále tam byla práce. Když už to 

bylo všechno hotové, tak bylo potřeba natřít okna. Nebo my jsme z toho udělali jakoby 

roubenou chalupu, aby to prostě nevybočovalo. 

H.P.: Ona ale původně nebyla roubená, ale dřevěná. 

V.P.: Ono to bylo roubené, bylo to trochu schované a tak, ale prostě chtěli jsme udělat 

roubenku, aby to vypadalo. Nebylo to tak jednoduché, protože jsme netušili, čím vymazat 

spáry mezi těmi fošnami, které jsme měli navrchu, to pořád vypadávalo, tak jsme to různě 

zkoušeli, co kdo poradil, čili pořád bylo kolem toho něco. Vevnitř jsme si zřizovali postupně 

koupelnu tím, že se v podkroví, tenkrát nebyl sádrokarton, tak jsme sháněli takové hobry, 

takový zvláštní materiál, něco jako dřevo, piliny, bylo to takové trošku jakoby chlupaté a 

nebylo to taky dokonale tvrdé. Ale na stěnách na tom držela tapeta a vypadalo to. Tak 

jsme tak postupně, když jsme si tam koupili bojler, to už jsme měli teplou vodu, to bylo 

něco. 

H.P.: A taková ta hrubá stavba k tomu, abyste tam mohli jezdit? 

V.P.: My jsme tam jezdili za všech okolností každý týden. 

H.P.: Od toho roku 1970 jste tam jezdili každý týden? 

V.P.: Ano, mimo teda té zimy, protože v zimě, když napadl sníh, tak než jsme se dostali do 

chalupy, tak jsme prostě dvě hodiny odhazovali sníh, abychom mohli zajet autem na 

parcelu a vůbec se dostat do vchodu a vytopilo se to a jeli jsme v neděli domů. A to dříví 

shánět, chodilo se do lesa, spadané větve. Z nějakého důvodu jsme si nemohli zezačátku 

sami objednat uhlí. Jestli to bylo z toho, že tam trvale nebydlíme, nevím. Nechci říkat, že 

bylo uhlí na příděl. Říkám, ze začátku nám uhlí kupoval soused, protože jemu stačilo 

jenom něco a zbytek jsme si od něj vzali. Ale on to bral jako na svoji chalupu, protože on 

tam trvale bydlel, to bylo takhle nějak. 

H.P.: Takže tušíte, že to bylo kvůli tomu trvalému bydlišti? 

V.P.: No, kvůli tomu trvalému bydlišti nebo bydlení. A sami jsme si objednávali uhlí až 

někdy od 85. roku, řekněme. 



H.P.: To je docela dlouhá doba. 

V.P.: Říkám, nevím. Já to beru opravdu odhadem. 

H.P.: Ale spíš jste na zimu teda na chalupu nejezdili? 

V.P.: Na zimu jsme spíš nejezdili, protože to bylo 90 km, bylo to dost daleko na to, 

abychom jeli v pátek už do zimy, čili jsme jeli v sobotu ráno, aby se to do noci aspoň 

trochu zateplilo, ohřálo a tak. A do jara, co to šlo, jsme jezdili týden co týden, pokud byla ta 

možnost, pokud do toho nepřišlo něco jiného. Z toho důvodu, že jsme museli udělat 

zahradu, zrýt záhony, zasít a okopávat a zalévat a sklízet a už jste na podzim. 

H.P.: Nebylo to fyzicky náročné vzhledem k tomu, že jste měli práci a že jste chodili do 

práce? 

V.P.: Bylo to fyzicky náročné, ale já jsem dělala v kanceláři, a když teda jsem přijela na 

chalupu a musela jsem bourat kus zdi nebo míchat maltu, tak to byla zase taková fyzická 

únava. Takže ono se to tak nějak doplňovalo a nehonili jsme se zas, prostě muselo se 

kousek udělat, abychom chalupu zavřeli a mohlo se odjet. Nemohli jsme nechat 

vybouranou zeď, to jsme vždycky udělali kousek, který jsme věděli, že zvládneme. Když, 

tak se to natáhlo do noci. Když jsme dělali septik, tak to můj manžel s bratrem kopali, měli 

z práce půjčenou malou ruční sbíječku krumpáč nebo mázlík a muselo se to vykopat za 

ten víkend a pak jsme to honem vylili betonem, aby se to zaizolovalo, vylilo, aby zase se to 

nezahrnulo deštěm. Likvidovali jsme domeček, který jsme měli před chalupou. Tak jsme 

říkali tomu suchému záchodu. Řeknu vám, že soused, on to byl starý mládenec, sám už 

v té chaloupce a ten měl tenhle suchý záchod vlastně, já nevím, do teď, než zemřel. On to 

měl udělané jako součást té chaloupky, ale venku. Tam byla vystavěná taková jakási 

předsíňka, čili on v zimě, v létě chodil ven za závěs. My, že jsme byli z Prahy, tak jsme 

chtěli splachovací. Tak to jsme tam prostě zmenšili prostor, kde byly schody na půdu, tak 

tam jsme zasunuli tu mísu a bylo to tak akorát. Prostě takhle, ale bylo. 

H.P.: Vy jste říkala, že manžel to stavěl s bratrem, podílela se teda širší rodina na té 

rekonstrukci? 

V.P.: Podílel se manžel s bratrem. 

H.P.: Nikdo jiný? Žádní přátelé nechodili k vám na brigády, nepomáhali vám? 

V.P.: Ne, protože ta chalupa byla postavená. Kus byl zděný, nevím, od kdy a kus byla 

roubenice, tu jsme museli předělat a celá dlouhá strana chalupa normálně stála, vypadala, 

ale muž tam něco potřeboval kvůli tomu splachovacímu záchodu, vybourat okýnko, aby to 

mělo větrání. A ono mu vypadla díra asi 1m2 a teď jsme zjistili, že tam jsou cihly, šutry a 

kde co možného a zjistili jsme vlastně, že celá zeď je taková. Postupně jsme zjistili, že to 

je vlhké, to jsme těch 53 cihle sháněli právě na tu díru, aby se zazdila. Tak jsme se teda 



rozhodli, že ubouráme tu zeď a postavíme novou. V Počápli jsme sehnali, tam se dělaly ty 

šedivé tvárnice, pak se zjistilo, že některé i svítily, že tam byl nějaký ten uran, ale to nechci 

rozmazávat a po tom jsme se my ani nepídili, jestli naše tvárnice svítily nebo ne, to nevím. 

Ale ten odvoz z těch Počápel jsme měli zajištěný, Výzkumný ústav motorových vozidel. 

Měli Avii a tam bylo potřeba něco vyzkoušet se zatížením, bez zatížení, něco, protože tam 

pracoval náš známý, tak se teda Avií jelo pro ty tvárnice a dovezlo se to na chalupu. Tím 

pádem se splnily obě podmínky, Avie při zatížení a nalehko a my jsme měli tvárnice. A 

další týden přijel náš známý, měl zase někde známé dva zedníky, tak přijeli všichni a 

v pátek jsme to s manželem a s bráchou vybourali, oni přijeli v sobotu ráno a zdilo se. Za 

tu sobotu, to bylo v květnu, se vystřídalo všechno počasí od bouřky přes vánici, já si 

pamatuju, jak jsem topila v kamnech, šňůry natahané a montérkové blůzy a kalhoty a 

prostě to jsem tam měla přeházené a kluci vždycky přišli, vzali to sušší, prostě takhle. A 

teď se uvařil kotel guláše, měli jsme to rozvrhnuté, jeden stál u míchačky, druhý vozil, 

prostě takhle. Ale musím říct, že v neděli ve dvě hodiny jsem měla vytřeno. Zeď asi 12 – 

14 metrů stála, zabudované okno a bylo vytřeno. Prostě od nevidim do nevidim. A 

netuším, jestli jsme my těm zedníkům něco platili. Já mám pocit, že zedníci tenkrát byli 

jiná sorta, ti z ušetřeného materiálu si stavěli baráky a já mám pocit, že manžel coby 

instalatér si to odnesl zase tím, že jim tam udělal vodu nebo prostě takhle. A to samé ten 

známý. Měl zas někde svoji chaloupku, čili manžel zase nastartoval a dojel a udělal. 

Protože ty peníze nijak, nebyl koloběh peněz. Byl koloběh materiálu s pracovní silou, by se 

dalo říct. Já nevím, ale jak teď spolu mluvíme, tak je mi to příjemné na to vzpomínat a 

nevím, bylo to takové fajn. A když si to uděláte sama, víte, co to bylo, že tady vám spadla 

cihla na nohu, tady jste zas něco, já jsem dostala do ruky tu sbíječku a tady vysekej šlic, 

jako teda spáru na protažení kabelu, když se dělala elektrika. Tak já jsem jela, měla jsem 

radost, jak mně to jde dobře, a jela jsem kolem celé místnosti a ono stačilo jenom 

doprostřed na tu zásuvku. Byli jsme mladší, protože rodiče třeba, ti se tohohle nijak moc 

neúčastnili. Matka se účastnila tím, že teda, teda to nebyla matka, to byla tchýně, my jsme 

to ještě měly tak rozdělené, že jeden den vařila ona a druhý den jsem vařila já. Ale můžu 

říct, že víceméně se starala, abychom jsme měli co jíst, aby uvařila. Když já teda jsem 

musela pomáhat stavět střechu, když jsme dělali kůlnu, aby bylo kam dát uhlí a lopata a 

takové věci, tak jsem seděla na takovém tom, jak se dělá střecha, ono to nebylo zas tak 

vysoké a teď jsem nevěděla, jestli se mám držet nebo nekoukat moc dolů a: „Podej mi to! 

Dělej! Jakto, že to neuneseš?“ To prostě takhle bylo, ale dělali jsme sami. 

H.P.: Manžel byl instalatér, tudíž uměl své řemeslo, ale vy jste dělali úplně všechno. Kde 

jste se to učili? 



V.P.: Měl to okoukaný. Tím, že v těch Bohnicích byla všechna ta řemesla, tak měl dost 

okoukané. Teď nevím, jestli mám říct, že byl tak šikovný. Prostě uměl si to udělat, a co 

nevěděl, tak mu zase řekli: „Hele, to se dělá tímhle způsobem, to se dělá takhle.“ Protože 

jsme zkoušeli a nešlo to, tak prostě cokoliv. Takže měl lidi, kteří mu poradili. Když teda 

třeba nemohli, neudělali nebo prostě takhle. Ale řemeslníka jako takového jsme si, já vím, 

že jsme tam měli jednou klempíře, že jsme něco potřebovali u toho, ale už si nepamatuju. 

A pak jsme tam měli ty dva zedníky, to jsme tam měli z toho důvodu, že toho bylo, 

abychom stačili tu práci a pak tam přišel elektrikář, který teda z toho šíleného svazku 

kabelů, co končilo před jističem, tak on z nějakého důvodu se v tom vyznal a věděl, který 

kabel pod který jistič. To už jsme si nechali, protože to bylo jistější. Ale jinak více méně 

opravdu všechno sami. 

H.P.: Nevím, jak dlouho probíhaly ty nejhorší práce, ale mně v té souvislosti přijde, že jste 

se na chalupě prostě nemohli rekreovat. 

V.P.: No tohle byla ta rekreace. Protože třeba když jsme začali jezdit sem do toho Brunova 

na tu chalupu, jsem byla já jediná, která uměla sekat kosou. A tam to bylo 1000m2 a já 

jsem sekala kosou. A teď tam byly kopretiny a zvonečky a já jsem se jim vyhnula a sekala 

jsem dál a přišel soused, takový pan dědek a on byl krásný dědek opravdu: „Mladá paní, 

to musíte takhle.“ A teď mně to ukázal a všechny kytky mně posekal. Protože sekačku 

jsme koupili až někdy, já nevím, protože pak se naučil samozřejmě manžel sekat kosou, 

na něj byl nádherný pohled, ten byl výron v celém těle, ale sekal. A já teda kdyžtak srpem, 

ale to bylo normální. 

H.P.: Spíš jestli vás to uspokojovalo, když to tam vezmete, jaké byly výhody a nevýhody té 

chalupy? Vlastnit chalupu a jezdit tam každý týden. 

V.P.: Dobře, jenomže přes týden, aspoň já jsem to tak cítila, vlastně celý den v práci 

zavřená, potom honem domů, uvařit, uklidit a dítě úkoly a televize jeden program, druhý 

program, ten byl na takovou krabičku nějak po 70. roce, tak nějak. A ta chalupa, já nevím, 

mně to prostě přišlo jako úplně zase něco jiného, protože já jsem byla zvyklá už odmalinka 

jezdit, čili jsem v tom pokračovala, až vlastně moje dcera, která se vdávala v 92. roce. Ta 

už prostě na tu chalupu týden co týden, jaksi začala mít jiné zájmy. Její manžel, oni zase 

bydleli za Prahou, čili chalupu nikde neměli, jestli jezdili někam na rekreaci, netuším, ale 

manžel mé dcery byl tak praštěnej, že horolezoval a potápěl se a padákem takovým a tak, 

čili jezdili po takových aktivitách a už to nebylo takové. Jeli tam, když měli dovolenou, tak 

kus byli na chalupě, kus jeli s jedni známí, druzí známí a vlastně chalupu jsme prodali 

z toho důvodu, že už jsme svým způsobem byli v letech, dcera byla vdaná s dětmi mimo 

Prahu, takže jsem ani ty dětičky, vnoučky jsem neviděla, málo a už jezdit každý týden těch 



90 km, to už lezlo do peněz. Potom práce byla taková, že prostě manžel v 89. roce, 

protože se zrušil jeho podnik, kde pracoval, tak začal jezdit jako taxikář, protože to 

taxikaření se mně jednak strašně nelíbilo. Měla jsem strach, kde, jak, co. Když na něj ve 

čtyři hodiny odpoledne kluk vytáhnul nabroušený šroubovák, prostě tak a měl kliku, dostal 

se k podniku, kde jezdí jako smluvní přeprava na svůj živnostenský list, ale dá se říct, že 

má stálé zaměstnání a zná lidi, se kterými jezdí. A to bylo právě, někdy jízda v sobotu, 

někdy v neděli, čili jsme nemohli každý týden. A pak tím, že jsme nejezdili každý týden, tak 

jsme přijeli, chalupa potřebovala umýt okna, uklidit, bylo to zaprášené nebo mám jít honem 

na tu zahradu, tráva posekat, záhony, tak se ty plantáže, co jsme měli, postupně 

zmenšovaly, až jsme měli jenom to sekání a tak nějak jsme usoudili, že bude lepší sehnat, 

já jsem si vymyslela tu Lysou, že tam bydlela dcera a bydlí a tak jsme sehnali domeček 

v Lysé, tady jsme teda začali málem stejným způsobem, tady si to dáváme dohromady, 

abychom mohli v důchodu... Protože Lysá je na rovině, všude se dostanete po rovině, 

nechá se sem zajet vlakem za půl, třičtvrtě hodiny, když něco, je tady nákup veškerý, 

lékaři, čili takhle pro důchodce. Takže tím jsme opustili chalupu. Mrzí mě ta věc, že tam 

jsem přešla 20 m a byla jsem v lese. Tady, když chci do lesa a ten les je teda 

neporovnatelně jiný a musím na kole, protože pěšky ty 2km nebo kolik to je, není to 

daleko, ale je to daleko. Tak to už je o něčem jiném, ale prostě nedá se nic dělat. Tam 

jsem mohla na borůvky, tady vůbec netuším, jestli nějaké někde rostou, pokud to nejsou 

kanadské borůvky na zahradě. Ale je to prostě něco jiného, ale myslím si, že takové to 

ježdění, jak jsme jezdili, já řeknu, od těch mých 2 – 3 let, tak to ve mně je a to je to, co 

jsem řekla, musíme prodat a koupit, abychom měli kam jezdit a byla bych blízko té dcery, 

blízko těch vnoučků pak, ale že bychom řekli, že prodáme a zůstaneme v Praze, to 

neexistovalo. 

H.P.: Takže nedokázala byste si představit, že byste trávila víkendy třeba v Praze? 

V.P.: Ne. A na dovolenou jsem nikdy nejezdila jinam. Ale když jedu na dovolenou, tak jedu 

na týden, protože už ani finančně mě to tolik nezatěžuje, protože vlastně stejně nemám 

jiné aktivity, kam bych utrácela. Jezdíme se sestrou, manžel ne a to teda jezdíme all 

inclusive a to si vychutnávám, že teda to vidím, to jídlo takové, a já mám teď žízeň a můžu 

se napít. Nebo jsme byli s dcerou a s dětmi týden v Krkonoších, tak jsme měli ráno, 

v poledne, večer jídlo. Pro mě to bylo úplně něco nového, protože se dá říct, že jsem byla 

takhle snad možná poprvé. My jsme nikdy nikam nejezdili. Tak svým způsobem mně to 

přišlo jako přepych, ale na druhou stranu jsem to porovnávala s chalupou, ale tak jsem se 

podřídila kolektivu. To už je tak, moje generace tohle takhle měla. Dcera je 68. rok, čili ta, 

když se dostala do věku, kdy už vlastně si mohla sama po té dvacítce, tak už zas byla jiná 



doba. Čili to je něco jiného. A když to vezmu dneska, dcera vzpomíná, jak jsme a kde jsme 

a teď tady někde vzadu má chalupu mých rodičů a chtěla by se tam podívat, jak to teď 

vypadá, protože tam má známé, tak by se tam ráda podívala jednak za těmi známými a 

jednak, jak to vypadá a jak žijí, prostě takhle. Ale už jenom podívat. A myslím si, že ji 

vůbec nenapadne, aby koupila někde chalupu a někam jezdila. To vůbec, to je úplně 

mimo. 

H.P.: Mimochodem co se stalo s touto chalupou? 

V.P.: Původně ji koupili čtyři rodiny, každá rodina měla dvě děti a ty dvě děti se rozrostly na 

minimálně čtyři, než jsme měli vlastní děti, tak to bylo hodně. Někdo zemřel, tak jsme jaksi 

koupili jejich část, protože děti nechtěly, prostě postupně tak a zůstala tahle část chalupy 

vnukovi původních majitelů. Ten vnuk tam, myslím si, že je celoročně, i když má byt tady 

v Praze, nejsem si přesně jistá, ale je tam jakoby celoročně. Tady jsme museli chodit do 

studánky pro vodu, ten tam má, mám pocit, Darling a něco, že teda zrychtoval vodu a 

mám dojem, že má i propan butan, velkou nádrž, že si to bydlení zařídil tak, aby teda mohl 

to. A chtěl pěstovat kozy jeden čas, čili prostě se živí tímhle způsobem. Mimochodem tady 

do toho Nedvězí o 500 m dál má chalupu paní Pilarová, koupila ji někdy v 68., 69. roce, 

protože si ji pamatuju, strašně milá ženská, přišla si třeba v takových montérkách pro 

sazenice jahod třeba. 

H.P.: Takže chalupářství se nevyhnulo ani celebritám? 

V.P.: Ne a tam se natáčí různé věci. Tak to tam musí být…, takové do elka, zděný to bylo, 

ale to byl statek teda jako asi lepší, než ty ostatní, to byli movitější lidé. Ale ta původní 

majitelka, co tam bydlela, když zemřela, to bylo v zimě a zrovna byl sníh a museli pro ni jet 

takovým nějakým, nechci říct buldozer, ale nebyl to normální traktor, něčím tam pro ni, pro 

chudinku, jeli. Protože tam končila cesta. Tam prodejna neexistovala prostě, jezdila 

prodejna v úterý a ve čtvrtek do vesnice nebo se chodilo nakupovat těch 7 km do Dubé. To 

byly zase úplně jiné podmínky. To my už tady jsme měli výhody, tekoucí vodu, posléze 

splachovací záchod a bojler, takže jsme se mohli vykoupat i v teplé vodě. 

H.P.: Ale jak jste vlastně říkala, že Pražáci potřebovali mít teplou vodu a bojler a tak, 

projevovalo se to nějak jakoby v souvislosti s těmi lidmi, kteří tam žili teda celoročně a 

s vámi Pražáky? 

V.P.: To záleželo na lidech. Pro iks lidí jsme byli lufťáci, a protože, já nevím, tam dělali 

elektriku, natahovali nové vedení, tak pod tím museli z toho lesíka pokácet stromky, co 

tam rostly takové břízky a olše a prostě nic moc obrovského, ale museli vysekat pruh. A 

přijeli lufťáci, viděli, že je tam dříví, tak my jsme šli a prostě vzali jsme si to dříví, protože to 

prostě bylo. Ale ti jedni místní to nezvládli, protože byli celý týden doma, viděli to, že se to 



tam válí, ale lufťáci přijeli a něco z toho si vzali, tak ti už měli na nás zlost, že jsme jim tam 

sebrali dříví. Ale oni měli možnost taky. Jenomže byli pohodlní. A oni třeba, jim se chalupa 

rozpadala, ale oni prostě tam žili. Vedle ten soused, ten až do smrti, já nevím, po roce 

2000, tak měl jeden kohoutek ze zdi, kde mu tekla studená voda a tím to haslo. Suchý 

záchod a každý pátek nebo sobotu zatáhnul záclonky a v létě 30 stupňů nad nulou, ale on 

musel zatopit velký sporák a dát hrnce s vodou, přinést plechovou vanu nebo necky, aby 

se vykoupali. Ale to byla, ne, že by na to neměl, ale to byla jeho konkrétně pohodlnost, že 

v tom takhle žil. A svým způsobem pohodlnost i ostatních, že třeba někdo neměl zájem, 

aby si a měl zájem jenom na to, že my jsme si tam na to dřevo došli, že my jsme si 

vypěstovali takový česnek a jemu se neurodil, tak než jsme přijeli, tak česnek byl pryč. 

H.P.: To se taky stávalo? 

V.P.: Jo. Ale říkám, byli lidi, kteří zase o velikonocích, holce bylo pár let, chodila 

s pomlázkou a ten soused jiný stál na kopečku a: „Jani, tady jsi ještě nebyla!“ A měli 

připravené pytlíky s vajíčky a s perníky, prostě to je všechno o lidech. Ale fakt je ten, pro 

většinu jsme byli ti lufťáci, což mně vadilo. Potom byla ta věc, že můj muž nechodil týden 

co týden do hospody. Fakt je ten, že jsme byli ošizeni, protože v hospodě se uzavíraly 

různé takové kšefty, ale ani nás tím pádem tolik nepřijali. Uzavíraly se kšefty jenom 

v hospodě. Ale tím, že manžel měl tady v práci známé, kteří byli schopni pomoci jakkoliv a 

pak mu vadilo do té hospody chodit. Protože když to, tak si koupil dvě lahvová piva a 

vydržel s tím celý víkend. Bylo to takové, myslím si, že člověk musel být nenáročný. 

Protože bylo potřeba ušetřit nějakou korunu na ty rekonstrukce, protože se kupovaly věci, 

taky to nebyl jenom směnný obchod. Televizi jsme si tam pořídili jenom z toho důvodu, že 

tady jsme měli multiservis a po čtyřech letech, když jste uzavřela novou smlouvu, tak vám 

ta původní zůstala. Čili my jsme si vzali novou televizi domů, zase jsme platili měsíčně, ale 

už jsme mohli mít na chalupě televizi. 

H.P.: Přemýšlela jste někdy o rozdílu mezi chatou a chalupou? 

V.P.: Nepřemýšlela, ale brala jsem to tak, že máme chalupu, v chalupě si můžu zatopit, 

uvařit a chatu jsem považovala jako za dřevěnou boudičku, kde teda si sjedu, já nevím, 

městskou dopravou, to znamená tady někde ty zahrádkářské kolonie nebo někam mimo, 

ale kde teda budu mít maximálně, ze začátku byly takové ty petrolejové vařiče, pak byl ten 

propan, kde si teda maximálně uvařím vodu na kafe, vodu si odněkud donesu. Já jsem 

měla v hlavě takový rozdíl. Nevím, nedokážu jinak odpovědět. 

H.P.: Ještě vás něco napadá, co byste chtěla dodat? 

V.P.: Já nevím, to jsou takové vzpomínky, co mě tady a támhle napadlo. 

H.P.: Takhle to přesně funguje. Tak já vám mockrát děkuju, bylo to velice zajímavé. 



V.P.: Já děkuju. 

 

Konec záznamu 

 



Rozhovor s paní Pečenou, 6. února 2009  

tazatel Hana Pelikánová 

 

H.P.: Dnes máme 6. února, jsme v Centru orální historie a budeme natáčet rozhovor o 

chalupářích s paní Pečenou. Já bych se vás na úvod chtěla zeptat, jestli byste mně 

neřekla něco o sobě, v jakém prostředí jste vyrůstala, z jaké rodiny pocházíte a podobně? 

P.: Tak já jsem se narodila v roce 1956 a moji rodiče byli středního vzdělání. Oba byli 

technici. Maminka pracovala v Elektrotechnickém zkušebním ústavu jako technička a 

tatínek byl nejdřív také v EZÚ a potom dělal v ZPA v Čakovicích technika. Jinak v podstatě 

pocházím z chudého prostředí, z dělnického prostředí, protože babička, dědeček, všichni 

byli dělníci a v podstatě asi já jsem teďka dosáhla z rodiny nejvyššího vzdělání. Narodila 

jsem se v Praze, můj tatínek pocházel ze Slaného, rodina maminky byla taky z Prahy a 

tatínek se odstěhoval sem do Prahy, tady studoval průmyslovku. Já jsem vystudovala 

gymnázium, pak jsem dělala nástavbu sociálně právní dvouletou, pak jsem nastoupila do 

Ústavu pro výzkum veřejného mínění, což bylo pracoviště, které víceméně spadalo přímo 

pod ÚV KSČ, takže tam byli vlastně hodně všichni ve straně. Já jsem teda nikdy 

v komunistický straně nebyla. Tam jsem dělala asistentku, tam se prováděly sociologický 

šetření. Potom v roce 1992, kdy se připravovalo, že se republika rozdělí, tak vlastně ten 

náš ústav v podstatě skončil, protože my jsme byli federální, my jsme byli pod Federálním 

statistickým úřadem, který teda končil, když se rozdělilo Československo a ten náš ústav 

byl potom zredukovaný, z asi 45 lidí tam zůstalo 15. Já jsem tam teda v podstatě mohla 

zůstat, ale nezůstala jsem. Hledala jsem si místo a pak jsem nastoupila do 

Revmatologického ústavu, kde jsem pracovala asi 14 let. Loni jsem odtud odešla a teď 

pracuji na úřadě na Praze 7. Mezitím jsem vystudovala sociologii v Pardubicích. 

H.P.: To jste dělala dálkově zřejmě? 

P.: To jsem dělala dálkově. 

H.P.: To muselo být náročné, tak jako studium kombinované… 

P.: No, bylo to náročné. Protože ty přednášky v Pardubicích byly navíc v pátek, takže jsem 

si musela brát dovolenou na to, takže to bylo náročnější. 

H.P.: Něco o vaší vlastní rodině? 

P.: Já nemám rodinu, já jsem svobodná. To jsem ještě zapomněla říct, že jsem svobodná. 

H.P.: Máte nějaké koníčky? Čím se ve volném čase zabýváte? 

P.: Tak já jsem se právě vlastně k tomu studiu dostala přes koníčka a vlastně právě přes 

chalupu. Protože jak máme chalupu v Orlických horách, tak tam je opevnění a já jsem 

zjistila, že tady existují Kluby vojenské historie, já jsem se do jednoho přihlásila, do KVH 



Praha a začala jsem si číst vlastně ty knížky o opevnění a o historii a to mě přivedlo 

k historii a tak jsem začala uvažovat, že bych třeba i mohla studovat takhle dálkově 

historii. Ale nikde se nic jako kombinované neotvíralo nebo v Praze jsem nenašla nic, 

takže jsem pak mluvila se známým, který přednáší sociologii na Karlově univerzitě a on 

říkal: „No tak mohla bys studovat sociologii v Pardubicích“. Protože on tam byl garantem. 

Tam se to teda otvíralo dálkově, tak jsem se přihlásila, dostala jsem se, takže jsem se 

vlastně takhle přes zájem o historii dostala k sociologii a teď jsem se zase dostala 

k historii. 

H.P.: Nebo jak já bych to řekla, přes zájem o chalupu jste se dostala k historii. 

P.: Ano, v podstatě prapůvodně to byla skutečně ta chalupa. Takže vlastně díky chalupě 

jsem tady. 

H.P.: Tak to jste ideální narátorka tady. Tak neřekla byste mi ještě něco o té chalupě? Jak 

jste se jako rodina, či vy sama k ní dostali? Kdy jste ji pořizovali, jestli jste ji pořizovali?  

P.: No, pořizovali jsme ji už v roce 1949, protože babička nějak ještě se sousedkou 

z baráku prostě chtěly mít něco svýho. Ještě za 1. republiky se jezdilo někam na výlety 

blízko Prahy, takže ona chtěla mít něco vlastního. A tehdy bylo opuštěný pohraničí a 

nabízelo se v novinách, nějaká organizace nabízela volný chalupy. A dědeček, ten jezdil a 

opravoval psací stroje a jezdil nějak do Solnice, takže tam ten kraj jako znal a moje teta 

byla v roce 1947 se Skautem ve Zdobnici, kde máme tu chalupu a to tehdy bylo to strašný 

sucho a tam bylo krásně a jí se tam strašně líbilo. Takže děda teda vybral tu Zdobnici a jeli 

se tam podívat a tam byly všechny chalupy prázdný. A vybral prostě jednu chalupu a od 

roku 1949 teda tam, původně to mělo být provizorní na dva roky a máme tu chalupu až 

doteď. 

H.P.: A jak provizorní? 

P.: Že na dva roky možná, jak se uvidí. 

H.P.: Takže spíš nějaký pronájem to měl být? 

P.: Ne, jako prostě, že nevěděl, jak tam často, jestli se tam bude jako dlouho jezdit a tak. A 

pak tu chalupu koupil nějak až můj druhý dědeček asi za 2 500. Nejdřív to bylo v pronájmu 

a pak jsme to koupili asi za 2 500. Tak chaloupka byla v takovém docela nedobrém stavu a 

my jsme ji nějak moc teda nebudovali. Až teďka nějak, protože už to doopravdy začalo být 

akutní, tak jsme tam začali dělat střechu plechovou. 

H.P.: Takže po celou dobu jste to vlastně nějak rekonstruovali? 

P.: My jsme tam tak jenom jezdili a moc se to nerekonstruovalo. Ono to taky bylo daný tím, 

že teda já jsem se nevdala, takže tam chyběla mužská ruka. Mám sestru o 11 let mladší, 

ta se sice vdala, ale ten byl zase z Nového Města pod Smrkem, tak se vdala mimo Prahu 



a ten její manžel jako tam nechce jezdit, protože by tam musel pracovat a nemá o to 

zájem. Ale my se sestrou tu chalupu jako máme hrozně rády, takže to chceme nějak zatím 

udržet. 

H.P.: Takže vy jste tam víceméně jezdila od narození s rodiči? 

P.: Já jsem se narodila teda v říjnu ten další rok a já jsem tam prostě trávila prázdniny dva 

měsíce s babičkou, ještě jako se sestřenicí. Ti potom teda měli vlastní chalupu, takže to je 

takovej můj druhej domov v podstatě. Já jsem tam strávila dětství a byly to prostě krásný 

chvíle. 

H.P.: Prarodiče tam nebydleli trvale? 

P.: Tam se trvale nedá bydlet, protože to je doopravdy horská chalupa, to je asi 800 metrů 

nad mořem a za námi už žádný chalupy nejsou. Tam už jsou prostě jenom lesy a lesy. 

H.P.: Takže je to samota? 

P.: Není to samota. Je to taková osada poměrně dost rozsáhlá, ale ty chalupy nejsou jako 

těsně u sebe. Původně tam bylo asi 12 chalup a pak v nějakým období, asi v 60. letech 

tam pár chalup přibylo, ovšem na bývalých bouračkách. Kde byly bouračky, tak tam se 

jako dostavěly chalupy, takže teď je tam takových, já nevím, asi 18 chalup, taková osada 

to je. Zpočátku tam ani nebyla elektřina, tak to už je tam teda dlouho a je tam jako přístup 

takový, není tam ani teda cesta, nějaká asfaltka, tam se jezdí takovou lesní cestou. Je to 

horský prostě, žádný ploty tam nejsou, žádný políčka, nic jako. 

H.P.: Takže v zimě asi tam autem nedojedete? 

P.: V zimě tam autem nedojedeme. Takže to jsme tam taky jezdili, to bylo období, kdy jsme 

tam jezdili na vánoce i na Štedrý den a to jsme tam takhle trávili, tam je krásně. Tam je to 

spíš, ty Orlické hory jsou na běžky než na sjezdovky, takže to jsem taky tam provozovala, 

tenhle sport. 

H.P.: Říkala jste něco o nějakém opevnění? 

P.: Tam vlastně nahoře na hřebenech je postavený opevnění, tam jsou linie objektů. Je 

tam to lehké opevnění a těžké opevnění, to je Hanička, že jo, tvrze tam jsou, takže já jako 

malá, to jsem se tam s tím poprvé setkala, když jsme chodili na borůvky sbírat na hřebeny 

vždycky na celý den, tak jsme, když přišla bouřka, tak jsme se tam schovávali. A já jsem o 

tom jako moc nevěděla, protože se za komunistů prostě o tom vůbec nemluvilo. No a 

potom po revoluci, tak jsem si našla na internetu, že tam je plno stránek, tak jsem se právě 

takhle dostala k tomuhle koníčku. 

H.P.: A lidi, kteří jsou v tom Vojenském klubu, jsou náhodou taky další chalupáři z té oblasti 

nebo jsou to lidé, kteří se obecně zajímají o studii…? 

P.: Tak tam taky někteří …, ale různě. To se taky k opevnění dostali takovým různým 



způsobem. Ale myslím si, že těch chalupářů tam moc není, i když taky tam můžou …, ale 

to ani nevím, musím přiznat. Tam máme blízko chalupy, asi 15 km je ten náš klubový srub, 

ten těžký objekt, ten je nad Rokytnicí v Orlických horách, tak tam jezdí kolegové. 

H.P.: A kdybyste mně tak jako popsala, jak jste tam často jezdila, jak jste tam trávila ten 

čas, tak jestli si nějak pamatujete, když jste byla malá jako dítě a i potom v dospělosti 

v těch 70. a v 80. letech, jestli jste tam jezdila teda jenom na prázdniny, jenom v létě… 

P.: Tak když jsem chodila do školy, tak jsem měla prázdniny, tak jsem tam byla celý 

prázdniny. A teď už tam pochopitelně jezdím, jak jsem byla v práci, tak tam jezdím daleko 

míň. Taky jsem občas jela do ciziny a k moři a tak. Ale to jsem tam ty prázdniny trávila celý 

ty dva měsíce. Tak jsme si tam hráli různě, to bylo období Vinetua, různý prostě hry jsme 

tam měli. Tam bylo docela fajn, že tam byli vedle sousedi vlastně z velkých měst. To bylo 

z Hradce Králové, Pražáků tam bylo dost, takže tam vlastně místní byli dole v údolí, takže 

tady nahoře v tý osadě byli samí rekreanti. A jedině teda ještě krátce, když jsem byla malá, 

tak tam v jedný chalupě byli neodsunutí Němci, ale ta rodina se potom stejně přestěhovala 

dolů do údolí, protože oni tam byli trvale, to tam prostě nemohli bejt trvale, takže tam byla 

taková parta dětí a my jsme si tam takhle hrály a bylo to hrozně fajn. A celkem vůbec 

taková fajn atmosféra mezi sousedy, nikdy jsme se tam nějak nehádali, vždycky jsme si 

pomáhali, protože to bylo na horách, takže to bylo fajn, bylo to krásný, příroda… 

H.P.: Říkáte, bylo? 

P.: Ne, je pořád, ale už prostě toho času je míň, už tam nemůžu tolik jezdit. 

H.P.: Dneska, když to vezmete, tak jak často tam jezdíte? 

P.: No, to je teď problém, protože rodiče nemám a auto nemám, takže když tam jedu 

jednou za 14 dní, když tam jsem v létě, tak to jsem ráda teda doopravdy. A my jsme tam 

dřív jezdili i na víkendy. To právě bylo to jedno období, jak se Pražáci valili z Prahy a pak 

zase zpátky. Tak asi to byl únik, ale únik z města nějak. Mně to přišlo takový normální, já 

jsem si ani nedovedla představit, že bych neměla chalupu, že bych jako neměla kam jet. A 

nějak i všichni známí naši měli chalupy. Tak mámina kamarádka, ti měli na Lučnici 

chalupu, ale to byly takový ty malý chaloupky z takových těch kmenů postavený tam u 

řeky. Nějak všichni měli nějaký chalupy, takže já jsem to brala, že to je prostě normální. 

H.P.: Mluvila jste o vztazích mezi rekreanty, kteří obývali tady tuhle osadu a potom těmi 

starousedlíky nebo těmi, kteří tam trvale bydleli v tom údolí, byly tam nějaký vztahy mezi 

těmi dvěma…? 

P.: No prakticky ne. 

H.P.: Nebyly vůbec? 

P.: Ne. My jsme byli tam nahoře na tom kopci a chodili jsme jenom nakupovat. Tam byl 



dole konzum a ještě zpočátku tam neměli lidi auta, tak to se bral vždycky ruksáček, museli 

jsme si napsat, co si koupíme, abychom na to nezapomněli, a my jsme tam chodili v partě 

dolů nakupovat. Vím, že tam bylo hodně dětských táborů, ty velký chalupy tam zůstaly 

dodnes, ale myslím, že to jsou už takový penziony, ale dřív tam jezdily, zřejmě byly od 

odborů, bylo tam hodně dětí v létě. Ale tam ti místní, tam teda doopravdy jich bylo strašně 

málo. Tam nějaký takový jako moc …, znala jsem tam pár jenom. A dneska je tam asi 100 

místních obyvatel, je to doopravdy malá obec. 

H.P.: Na druhou stranu ty rekreanty jste znala asi dobře, jak jsem pochopila? 

P.: No, to jo, to určitě. 

H.P.: Takže dalo by se říct, že těch 18 chaloupek … 

P.: No tak my jsme tam byli tak trošku, ony byly dolní chalupy a nahoře, ale v podstatě 

jsme se znali dobře. Takhle to tam bylo částečně rozdělený, ale jinak jsme se tam všichni 

znali. 

H.P.: A stávalo se teda, že jste tam byli třeba všech 18 v současnou chvíli? 

P.: Jak se tam ty rodiny rozrůstaly, tak někdy v těch chalupách bylo doopravdy hodně lidí. 

A my, když jsme tam byli pohromadě všichni, ještě tam potom jezdila moje sestřenice, to 

právě na tom jsem měla taky hrozně ráda, že se tam ta rodina takhle sešla. Že to je 

vlastně jediný místo, že jsme se tam prostě takhle sešli a pro mě je symbol ten starej stůl, 

kterej tam vlastně je ještě původně po těch Němcích a my se kolem něho vlastně už, já 

nevím, od roku 1949 ta rodina se vlastně kolem něho scházíme. Mně to přijde, že je to 

takový, že tam jsme se vždycky takhle to, no. A v těch ostatních chalupách taky, že to tam 

bylo takhle dobrý. 

H.P.: Takž užší rodina při jakékoliv příležitosti … 

P.: Právě třeba mému švagrovi vadí, že by tam rád jel třeba jenom s mojí sestrou, ale to se 

nedalo. Třeba mí rodiče tam byli celý dva měsíce, takže vždycky s tímhle musel počítat. 

Protože jsme na to byli zvyklí a teda někdy nás tam bylo opravdu hodně a bylo to náročný, 

protože ta chalupa je vlastně jedna velká místnost. Tam to bylo udělaný tak, že nahoře 

byly pokojíky malý na půdě a dole jedna velká obytná místnost. Všechny ty chalupy jsou 

takhle udělaný. My jsme tam akorát si přidělali jeden takovej malej pokojík ještě za tou 

velkou místností a tam prostě jsme takhle všichni byli. 

H.P.: A předělávali jste tam třeba sociální nějaké zázemí? 

P.: Sousedi ano, ale my nějak zatím ne. To je v plánu, je to otázka prostě peněz. Ale to 

byla otázka tím, že je to tam problémový, dovézt tam materiál a tak. Tohle taky, že to je 

prostě na tomhle místě. Ale to se teď zlepšilo. No jinak se v podstatě zhoršilo, když si to 

tak vezmu, tak za komunistů tam bylo kino v létě, pošta, krám, to tam teď není. Tak on se 



změnil styl života, protože se chodí nakupovat do velkých prodejen a autem, to už to 

nakupování s ruksakem je pryč. 

H.P.: Takže tyhle instituce zanikly? 

P.: No, pošta tam není a ten krám tam je, ale takovej nějakej vždycky, já nevím, jeden den 

dopoledne, pak druhý den odpoledne a musíte si to objednávat a takový. Takže jezdíme 

nakupovat do Rychnova, do většího města. 

H.P.: Co pro vás ta chalupa představuje? 

P.: Pro mě prostě strašně moc. Já nevím, jak bych to popsala, jako já si nedovedu 

představit, že bych tu chalupu neměla. Prostě to byl takovej další jakoby rozměr životní, 

nějakej prostě prostor jsem dostala, naučila jsem se žít prostě nějak jako skromně. Tam to 

bylo prostě tím, že doopravdy tam nebyly ty vymoženosti civilizace. My jsme tam zpočátku 

neměli ani tu elektřinu, ani tam nebyla televize. A ta nám tam prostě vůbec nechybí. Prostě 

my tam žijeme úplně jinak. 

H.P.: Úplně jinak, je to v souladu s přírodou? 

P.: Prostě nemusíme mít tu televizi, v souladu s přírodou. A taky navíc já jsem se prostě 

musela naučit poradit si s věcmi, který třeba jako doopravdy městský děti třeba vůbec jako 

nepoznaly. A že jsem doopravdy znala přírodu z tý jejich stránky, ne takový jenom, že se 

člověk projde v parku, ale doopravdy přírodu. 

H.P.: Takže i v zimě dřevo jste musela udělat? 

P.: Dřevo naštípat, vodu přinést, zatopit si a všechno tohle, s tímhle si prostě poradit. 

H.P.: Topili jste v kamnech, předpokládám? 

P.: No, to pořád topíme, to určitě. Já jsem nikdy nebyla nějaká rozmazlená, taková jak 

pražská slečinka. Ale jako já jsem teda měla ráda, byl to takový protipól, třeba jeden den 

prostě být v Národním divadle na přestavení a druhý den ráno jsem sbírala houby támhle 

někde v lese. A to bylo prostě skvělý. 

H.P.: Že tady ten protipól jste považovala za nějakou rovnováhu, vyvážení? 

P.: No. A navíc jako tam, když jsem …, prostě v práci měl člověk nějakej problém, teď jsem 

tam prostě přijela a tam jsem si sedla na takový místo v lese, kde je vidět na ty kopce a ty 

mraky, jak tam plujou a najednou vám prostě, mně všechno připadalo úplně prostě, 

všechny ty starosti, který jsem měla v Praze, tak mně přišly najednou úplně nicotný. 

H.P.: Byly nějaký nevýhody toho, že jste chalupářka nebo že jste byla chalupářka v těch 

70., 80. letech? Viděla jste na tom i nějaké …? 

P.: Nevýhoda byla to, že to bylo asi daleko. To bylo jediný. Tak zpočátku, když ten benzín 

byl ještě levnej, tak jsme tam jezdili vždycky v pátek a v neděli se vraceli, ale bylo to teda 

náročný, to jako bylo. To je jediná nevýhoda. Ale zase, to mi všichni známí říkali: „Ježiš, vy 



to máte tak daleko!“ Ala zase když jsem tam jela na tři neděle, pak už je jedno, jestli tam 

jedete hodinu nebo tři hodiny, že jo? Tak potom mně to připadá, že už je to potom jedno. 

Ale prostě tam bylo tak nádherně, že … Jako různí známí měli taky jako chalupy třeba na 

hezkým místě, ale tohle prostě bylo výjimečný. Prostě že to bylo v těch horách a že za 

mnou prostě už byly jenom lesy. A navíc teď to považuju za výjimečný ještě vlastně i s tou 

historií. Teprve teď by mě třeba zajímalo vlastně, jak je ta chalupa stará a kdo tam vlastně 

byl. Oni tam žádný dokumenty, nějaký fotky tam nechali, snad nějaká fotka nějakýho 

mužskýho v nacistický uniformě tam byla, jestli to byl nějakej nacista. Údajně se tam byl 

podívat někdy, jestli ta chalupa stojí, někdy, já nevím, v 70. roce, do roku 1970 se tam jel 

podívat na jaře, my jsme tam nebyli. Ale jinak tam ti Němci nejezdili na tyhle chudý 

chaloupky se dívat. Ale bylo jich tam teda, v podstatě to byli jenom samí Němci. A teď by 

mě zajímala ta historie té obce, jak to tam vypadalo v době války a předtím a tak. 

H.P.: To byste se mohla tomu věnovat v nějakým místním archivu. 

P.: Jenže právě na to není čas. To je právě ten zájem a teď trávit tam …, to by mě 

zajímalo. A já jsem právě si tohle uvědomila, že vlastně ani my jsme si nic 

nezaznamenávali. Takže já jsem asi před pěti lety začala dělat album. Naštěstí táta měl 

hromady fotek negativů, tak jsem ještě to nechala vyvolat a udělala jsem takový pěkný 

album. Co se prostě dalo. S takovým povídáním, teda moc se mně to nepovedlo, ale 

prostě jsem to, aspoň nějak takový ty určitý fakta tam uchovala. 

H.P.: Chalupářský album? 

P.: Chalupářský album a postupně ho teda doplňuju fotkami, když třeba jsme dělali 

střechu, tak se to vyfotilo a tak. Takže to mám a starý pohlednice, jak ta Zdobnice 

vypadala, protože ty se zachovaly, takže jsem si to takhle zdokumentovala. 

H.P.: A nebyla byste třeba ochotná pár těch fotek samozřejmě s nějakým souhlasem a 

otištěním třeba i jména poskytnout do publikace, která by vznikla? 

P.: Určitě. 

H.P.: To by bylo určitě strašně cenný, protože takhle se snažíme i tu fotodokumentaci 

sbírat. To by bylo báječný. 

P.: Tam ty fotky jsou zajímavý, že tam v době, když jsme tam začali jezdit, tak to tam bylo 

úplně holý. Tak to nevypadalo tak horsky, já vím, že to potom strašně zalesnili a že se to 

hodně změnilo a z těch fotek a z těch starých pohlednic je to vidět. Takže to se mi takhle 

povedlo, že jsem to takhle zachytila. Takže je tam vidět, jak jsme byli malí, jak jsme 

vypadali, tak jsem to popsala prostě. Já mám opravdu k tý chalupě jako výjimečný vztah. I 

když teda máma mě trošku zklamala, když ji chtěla jednu dobu prodat. Ale naštěstí k tomu 

nedošlo, protože já si myslím, že prodat se to dá vždycky, to jako není problém. 



H.P.: Co ji k tomu vedlo? 

P.: Ona prostě měla pocit, že na to nemáme peníze a že já nejsem vdaná a že sestra na to 

nemá peníze a ona se odstěhovala z Prahy, přestěhovala se do Nového Města pod 

Smrkem a že už tam prostě je blízko lesa, já jsem si myslela taky, že jako se jí tam taky 

líbilo a to mě jako trošku zklamalo. Sestra to nechce taky prodat, naštěstí se v tomhle 

shodneme a ještě tam jezdí sestřenice, ta tam má pokojík, takže chalupa má 

pokračovatele nějaký. To jsem si právě vlastně až na tý chalupě uvědomila, jak je důležitý, 

aby ta rodina měla nějakýho dalšího člověka, který bude pokračovat v nějaký tradici. 

Protože třeba vedle sousedi, já jsem jim vždycky záviděla, tam vždycky měli plno návštěv 

a partička tam byla a to a teď vlastně oni nemají žádný vnuky, žádný děti a v podstatě jako 

neví, co s tou chalupou bude dál. Ale naštěstí ale ségra má dceru a ta moje sestřenice má 

dvojčata dvě holky, takže snad ta chalupa má nějakou naději, že zůstane naší rodině. 

H.P.: A děti tam jezdí s nimi a mají k tomu vztah? 

P.: Tak ta moje neteř, ta se tam taky zachytla drápkem, protože ta tam jezdila na chalupu, 

ale pak tam jezdila do Podštějna asi osm let na nějakej tábor, tam se jí strašně líbilo, takže 

v tom kraji jako se jí líbí a asi snad tam bude chtít jezdit, že jo, nevím. Teď má přítele 

z Jaroměře, tak to taky není daleko, to jsou ty Východní Čechy a nevím, co ta dvojčata, tak 

ty snad taky. 

H.P.: Vy jste říkala, že jste se tam scházeli jako rodina, jako širší rodina a zvali jste si tam 

přátele třeba? 

P.: No, to taky. Právě, že tam třeba jezdili ti známí z Lužnice a my zase k nim a tak. To bylo 

dřív, ale teď už naši, jak nejsou, tak už tolik ne, my tam jezdíme doopravdy málo. Mě 

jedině mrzí, že prostě nemám peníze na to, abych to nějak víc zvelebila. To jediný, 

kdybych chtěla mít větší částku peněz, abych teda s tou chalupou něco udělala. 

H.P.: Spíš abyste to jako uchovala? 

P.: Abychom to uchovali, my bychom tam potřebovali prostě vybudovat nějakou koupelnu 

a takový věci, protože doopravdy v dnešní době už je to nutný. Teď jsme tam dělali střechu 

aspoň plechovou, takže aspoň takhle. 

H.P.: Říkala jste, že jste nějakou dobu tam jezdila každý víkend, dokážete si vzpomenout, 

kdy tahle doba byla? Kdy to zhruba bylo? 

P.: To bylo nějak, jak jsem chodila na gympl, to bylo tak od roku 1970 do roku 1976, tak 

nějak tuhle dobu to bylo. To jsme měli nový auto, to jsme měli tehdy tu novou stovku a to 

jsem jezdila s rodičema. Já jsem totiž nikdy neměla přítele, kterej by tam jako chtěl jezdit. 

Já jsem sice přítele měla, ale ten tam nikdy nechtěl jezdit. Na to jsem prostě neměla štěstí 

jako. Takže to bylo taky takhle. 



H.P.: Neměl k tomu vztah? 

P.: Ne, neměl prostě. On měl takový handicap, on špatně chodil a zřejmě tam nechtěl, měl 

pocit, že by tam lezl po kopcích, tak jako tam nechtěl. A možná, že ho taky odrazovalo, že 

nás tam bylo vždycky hodně a my jsme taková holčičí chalupa, že jo, protože sestřenice 

má dvě holky, prostě tam jsou samý baby. Terezka taky, takže mužský tam prostě nikdy… 

On tam nejezdil moc ani můj dědeček kupodivu. Já si tak matně pamatuju, že tam hlavně 

jezdila babička se sestrou právě, která měla tu vnučku, tu moji sestřenici a my jsme tam 

prostě takhle trávily prázdniny. 

H.P.: Což je osoba, která tu chalupu pořídila, jestli si pamatuju dobře, je to tak? 

P.: No vlastně jo, to je ten dědeček, kterej to tam našel, druhej dědeček z toho Slaného, 

děda Pečený to koupil, on to jenom zaplatil, tam byl snad jenom jednou v životě. Ale to 

byly vůbec takový, už je to spojený, ta historie, to, jak jsme tam jezdili, jak tam zpočátku 

nic nejezdilo, v roce 1949 to byly takový doby, kdy tam jezdil jeden autobus za tři dny a 

takový, co mi máma vykládala, že tam zažili prostě a to. 

H.P.: A přesto tam jezdili. 

P.: A přesto tam jezdili. 

H.P.: A říkali vám tehdy, jaký byl hlavní teda důvod? Já jsem pochopila buď něco svého 

nebo…? 

P.: Něco svýho, to vím, že už babičku nějak nebavilo jezdit po těch výletech, takže chtěli 

mít jako něco svýho. Že to vybrali takhle daleko asi proto, že byla ta možnost, protože 

jsme byli chudí a že tohle bylo doopravdy takhle vlastně v podstatě zadarmo. A ještě s tou 

sousedkou z baráku a ta tam potom zase ještě se svojí sestrou, takže to byla potom 

taková, v podstatě tam tři chalupy obsadila taková parta z Prahy, vlastně čtyři, takže to 

takhle postupně tam zabrali, že byla ta možnost, si myslím. 

H.P.: Takže oni se znali ještě spíš dřív z té Prahy a koupili chalupy ve stejné oblasti? 

P.: No, znali se dřív z Prahy a koupili to. 

H.P.: A kdybyste měla porovnat tak nějak, jak jste to tam prožívala v těch 70. a 80. letech a 

jak to tam vypadá dneska, co se asi změnilo nebo jestli se něco změnilo nebo jak to na 

vás působí? 

P.: Tak v podstatě ta příroda se tam prostě nemění. Jako změnilo se to, že tam je teď jako 

míň ten kulturní, jak jsem vám říkala, ta pošta a takhle. Ale jako vztahy mezi lidma, to se 

nějak nezměnilo, nevím. Akorát, že se to generačně mění, že tam třeba je období, kdy tam 

je hodně malých dětí a pak zase ne. Jinak si myslím, že se tam nic nezměnilo. 

H.P.: Takže rekreanti spíš ty chaloupky neopouštějí? 

P.: Neopouštějí, to tam pořád zůstalo. Akorát ta jedna chalupa právě, jak tam byli ti 



odsunutí Němci, tak to koupil z Hradce ten režisér Krofta, jestli ho znáte, jak má divadélko 

Drak, tak ten to tam koupil, tak ten je jedinej. Ale ten, že tam právě přišel novej, tak trošku 

tam úplně jako nezapadl, protože se začal chovat tak jako, on projel autem po louce, což 

jako by tam nikdo neudělal, protože on je prostě pan režisér, tak trošku to tam takhle 

narušil. Takže to jako vlastně my jsme byli starousedlíci, ale jinak jako… 

H.P.: Takže se tam ani ti lidé jakoby neobměňovali za tu dobu? 

P.: Ne, zatím pořád prostě ty lidi, nikdo tam tu chalupu neprodal, nikdo to neprodal. 

H.P.: A takhle někdy, když se bavíte s ostatními, tak třeba říkají totéž, co vy, že k tomu mají 

emocionální vztah, že by to nikdy neudělali? 

P.: Já myslím, že jo, já myslím, že mají určitě. Ale tam vždycky v těch rodinách, někdo tam 

třeba nejezdí, třeba ti sousedi vedle měli tři děti a z toho tam jednu dobu jezdila jenom ta 

dcera s rodinou. Teď už tam začíná jezdit i ten její bratr s rodinou, vždycky tam někdo z tý 

rodiny víc jezdí. Takže vždycky tak jako někdo je, kdo tam jezdí. 

H.P.: Strážce krbu? 

P.: No, no. 

H.P.: Já bych se chtěla zeptat, jestli jste někdy uvažovala nad tím rozdílem mezi chalupou 

a chatou? 

P.: No to jsem uvažovala, já si myslím, že to je dost rozdíl, že strašně záleží na tom místě, 

kde to je. Něco jinýho jsou takový ty chatařský kolonie někde v Černošicích, potom ti 

známí, ti to měli na tý Lužnici, tam taky ty chatky byly tak jako blízko u sebe, že si ti lidé 

viděli pomalu do oken. Tam byly záchody někde ve stráni, protože to nesmělo bejt u tý 

řeky, takže každej viděl, když někdo šel na záchod, ale zase si myslím, já jsem si vždycky 

říkala, že to je hrozný, že mi to připadá, že ty lidi tam jsou jako blízko sebe, že tam není 

soukromí, ale zase to má asi ty výhody, že tam je ještě větší parta, je to zase jinej styl, že 

hrajou třeba volejbal a nějakej sport, tak jako zase to asi má něco do sebe. Nebo záleží na 

tom, jestli je to u řeky nebo myslím, že úplně něco jinýho je, když třeba je to chalupa 

uprostřed vesnice, kde jsou ti starousedlíci a ten chalupář je tam vlastně sám, to nějak mi 

přijde takový úplně, nevím. Jestli už jste takhle někoho taky zpovídala, kdo měl takhle 

chalupu uprostřed vesnice. Ale tady to prostě, že jsme chalupáři, že jsme parta. Ale zase 

ne tak jako těsná, jak je to někde v těch chatařských koloniích.  

H.P.: To byste viděla jako hlavní nevýhodu těch chatařských kolonií? 

P.: No, že tam jako nemají soukromí, ale zase je tam asi třeba, vždycky se tam sejde 

nějaká skupina lidí, která může hrát nějaký sport, což tady jako nikdy nebylo. 

H.P.: Tady tak akorát po kopcích nahorů, dolů. 

P.: Prostě si myslím, že to tam bylo takhle z tohohle hlediska ideální, že tam nebyla 



samota, ale přitom soukromí jsme tam měli. 

H.P.: Napadá vás ještě něco, chtěla byste ještě něco dodat? 

P.: Já nevím, jenom, jak se říká, že tahle kultura chalupářská je specialita Čech, tak já si 

myslím, že to je daný tím, že tady jsou k tomu možná podmínky. Že v jiných zemích to 

takhle není, že tady máme takový hory, kde jsou chalupy nebo v tom možná hrálo roli to, 

že ti Němci byli odsunutý, ale nevím, kolik je chalupářů přímo v horách. Ale jako nevím, 

proč by se to mělo nějak jako likvidovat. 

H.P.: Tak to rozhodně ne. 

P.: Mně to totiž přišlo, že někde si říkají, že to jenom souviselo s komunismem a že to je 

jako jeho specifika, že by to vlastně jako nemělo bejt. Mně to tak přišlo, že se o tom takhle 

někdy mluví. 

H.P.: Že se lidi zavírali, tak jsou takové teorie, že se zavírali a že se nějakým způsobem 

izolovali od politického dění. Co si o tom myslíte, i o tom úniku takzvaném? 

P.: No tak únik to byl pochopitelně, byl to únik z města, to určitě, protože prostě jsme chtěli 

do přírody, to asi jo. Člověk tam zapomněl na starosti, ale obecně. Ne jenom politika. Já 

jsem nějak jako vůbec se za období komunismu nějak o politiku nezajímala. Nevím, jestli 

to bylo špatně. 

H.P.: A rodiče taky unikali z města, toužili po přírodě nebo nevíte náhodou? 

P.: Já myslím, že jo, určitě, určitě. Myslím, že táta, oba to tam měli rádi a jezdili tam 

z tohohle důvodu. Jinak bychom tam přes léto nejezdili, to bych sama jako dítě tam nejela. 

Tak máma taky byla ráda, že se o mě stará babička, že nemusím bejt někde na táborech. 

Tábory mě minuly, sestru už tolik ne, protože to už babička nebyla, tak tam nemohla bejt, 

na chalupě. 

H.P.: Kdy tam příště pojedete? 

P.: To nevím, kdy pojedeme. My tam vždycky jezdíme na jarní úklid, až nebude sníh, tak 

uvidíme. Je to takový, někdy mám strach, jestli s chalupou něco není, když jsou nějaký 

vichry, protože my máme hned smrky za chalupou, tak aby nám něco nespadlo na to. 

H.P.: To jsou ty přírodní živly a co lidi, nestalo se vám někdy, že by vás třeba vykradli? 

P.: Tak oni tam nemají co ukrást. Jedině jako si říkám, že by bylo nepříjemný, kdyby tam 

do tý chalupy vlezli, nějak tam spali, ale jinak jako oni tam, nevím, já si myslím, že tam 

nikdo nemá nějaký prostě DVD, televize a takový, protože tam máme starý televize, starý 

krámy, starý rádia, jinak tam není prostě ani nábytek, prostě nic, co by mohli… Nikdy se 

tam teda nic nestalo, musím zaťukat. Pochopitelně, že by do tý chalupy mohli vlézt, máme 

tam sice okenice. Jedině, že by se tam někdo schovával, je to tak jako dost z ruky, tak si 

myslím, že by se tam v zimě nikdo nedohrabal. Už mě nic nenapadá. 



H.P.: Už taky nemám žádné dotazy. 

P.: Ale ty dotazy mi pomohly, asi bych nedokázala mluvit pořád, to určitě. 

H.P.: Jak říká Václav Havel: „Vydolovat pomocí orální historie.“ Tak já vám chci mockrát 

poděkovat, bylo to moc zajímavý. 

 

Konec záznamu 
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Rozhovor s panen Prokopem Šourkem 

tazatel Hana Zimmerhaklová 

 

H.Z.: Já bych vás nejprve poprosila, jestli byste se mi mohl představit, přiblížit nějaké 

vaše jakoby rodinné zázemí, odkud pocházíte, co jste například studoval nebo čím jste 

se učil a čím byli vaši rodiče? Prostě nějaký takový rodinný medailonek. 

P.Š.: Tak já se jmenuju Prokop Šourek, studoval jsem střední školu výtvarnou na 

Holarově náměstí, tenkrát se to jmenovalo Výtvarná škola. Po škole jsem šel na brigádu, 

protože na vysokou školu jsem se nedostal, šel jsem na brigádu a po roce té brigády, to 

bylo ve skladu řeziva, byla vojna 26 měsíců pohraniční stráže a po té vojně jsem se 

vyučil slévačem u Ústředí uměleckých řemesel. To je takzvaná klínová práce do písku, 

odlévání a dělaly se tam sochy bronzové. A v roce 1969 jsem odešel sem. To táta koupil 

tenhle mlýn. Otec dělal vlastně celý život řidiče, akorát zkraje nějak byl v České národní 

bance, jako dědeček a to úřadování ho nějak nebralo, takže pak dělal celý život řidiče. 

Máma začala jako topička v elektrárně v Holešovicích v Praze a pak dělala na Národním 

výboru v Praze 1, postupně v různých..., jako ve zdravotním odboru a nakonec skončila 

u daní až do penze. Táta tu chalupu tady v Kladrubcích koupil v roce 1969 a na 

velikonoce jsme tady byli tenkrát prvně. Ti původní majitelé, jelikož je to o samotě, ale 

jak jste sama viděla, je to pět minut do hospody, tak ta manželka toho, která se tady 

narodila, tak se tady bála, protože tady byli taky ruští vojáci někde v okolí v 68. roce a 

chtěla, ačkoliv tady vyrostla na té chalupě, tak chtěla pryč. Tak se to táta tenkrát 

náhodou, který v té době nějak jezdil s autobusem, tak měl slevy nebo autobus měl 

zadarmo, tak jezdil podle mapy ještě, co měl dědeček, nějaké speciálky, tak podle mapy 

jezdil hlavně po mlýnech, aby to bylo u vody, jako starý vodák. Takže takhle se k tomu 

dostal, náhodou. A v té době tenkrát tady byl ještě normální zámeček, tady v Životicích, 

to je sousední vesnice, ale i když je ten zámeček malý, tak pro takovou rodinou, kde je 

matka úřednice, otec řidič, tak těch peněz jako nebylo nějak zvlášť, tak to by bylo tenkrát 

jako nad naše síly, tak koupil tenhle mlýn. A tady bylo všechno zachovalé. Kolo vodní a 

půlka toho domu byla obytná a půlka byla vlastně technika, mlýnské kameny, výtahy, 

v prvním patře byla mlecí stolice na mletí a výtahy na tu mouku, respektive na zrno a 

nahoře na půdě byla síta a dělala se tam hrubá, hladká a tak a tam se to pytlovalo na té 



 

půdě, takže na ceduli bylo Parní pila a válcový mlýn Františka Křížka. Cedule je 

zachovaná. A vzadu je takový přístavek a tam byl ještě katr, pila, na které jsme řezali 

taky dřevo. To bylo tenkrát asi v 71. roce. To měla komunistická partaj 50 let, k výročí. 

H.Z.: A to vám bylo kolik? 

P.Š.: Já jsem 44. ročník, tak 27. 

H.Z.: A můžu se ještě zeptat na motivaci vašeho tatínka, proč to tady koupil? Chtěl odejít 

z města nebo za účelem nějaké relaxace? 

P.Š.: Ne, myslím, že to nehrálo v tomhle nějakou podstatnou roli, spíš prostě chtěl dům. 

Jestli jako výhledově na penzi nebo to ..., myslím, že s tím nějak zvlášť nesouviselo jako 

na venkově. Tady šlo o to, že chtěl absolutně, aby byl u vody. A i kdyby se tenkrát dalo i 

v Praze sehnat dům na Malé Straně a tak, jenže přece jenom už to bylo v jiné cenové 

relaci. Takže kdyby koupil dům v Praze, tak by koupil dům v Praze. Myslím, že tohle 

nehrálo jako nějakou zvláštní roli, jestli na venku nebo tak. 

H.Z.: Takže tam nebyl takový ten útěk z města? 

P.Š.: Ne, tohle jako, že to prostě v té Praze nemůžeme vydržet, tak aspoň o víkendu, i 

když opravdu ty víkendy byly pěkné a člověku se nechtělo zpátky do toho města. Zvlášť 

teda mně. Jenže žena tenkrát prostě nechtěla tady zůstat. A já jsem tady chtěl zůstat. A 

byl jsem tady rok, když jsem odešel z té slévárny, tak jsem tady byl rok v 69. roce a 

v roce 1970, nějak takhle to bylo. Vyženil jsem holku, které bylo, ona měla rok před 

školou, 64. ročník, v 70. roce na podzim šla do školy a měla astma, tak jsem sem šel, že 

by jí to mělo udělat dobře. Ale myslím, že to velký vliv na to nemělo, nakonec to dopadlo 

tak, jak říkal doktor, že v pubertě nebo po prvním dítěti, že je šance, že ty potíže se jako 

utlumí nebo že se toho vůbec zbaví. Takže jsem tenkrát dělal tady rok v lese. Tak to byl 

první pobyt tady. Druhý byl, v Praze pak od toho 70. roku jsem dělal v různých ..., jako 

v reklamě v Čedoku a tyhle grafické práce, takové různé na smlouvy o dílo, jako výstavy 

Země živitelka a takové různé příležitostné akce, což bylo u nějaké, tenkrát to šlo, byla 

to Tělovýchovná jednota Žižka a přes ně jako na smlouvu o dílo jsme s partou známých 

kluků dělali tyhle výstavy nějaký čas. Pak jsem dělal v té reklamě Čedoku. Nakonec 

jsem se chtěl vrátit do té slévárny, ale tam byl takový náměstek v těch Ústřední 

uměleckých řemesel, který mně nemohl zapomenout, že jsem odtamtud odešel, i když 

jsem měl jako důvod, tak mě nechtěl do slévárny vzít. Ale po nějaké chvíli, jestli odešel, 
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to už si nepamatuju, jsem se tam zas shodou okolností dostal do výtvarného oddělení 

na ředitelství, které bylo v Myslíkově ulici tenkrát. On byl i nějaký zákon, ale to už si 

napamatuji jaký, o uměleckým řemesle, který pořád jako fedrovali pan ředitel a tihle lidé. 

A ty dílny byly nejen po Praze, ale třeba v Hodoníně bylo restaurování knih a starých 

tisků, ve Škrdlovicích sklárna, ale jinak většina těch dílen byla v Praze. Obyčejně to bylo 

tak, že to prostě sebrali komunisti těm živnostníkům a udělali z toho takový podnik. A 

tam jsem dělal do roku 1984. A to zas mladší holka by se nedostala na gymnázium, tak 

žena prohlásila, že by bylo dobrý, kdyby ..., to už byli naši v penzi v tu chvíli, tak byli 

pořád tady v Kladrubcích na tom mlýně, takže bych ji sem vzal a tady by odchodila 

osmou třídu a byla tady dva roky a pak se dostala na gymnázium v Blovicích. Tam ji bez 

problémů vzali. 

H.Z.: A jako že měla vyloženě špatný kádrový profil? 

P.Š.: Ale ne tak ani z mé strany, protože já jsem všude psal, ža táta nebyl nasazený 

v rajchu, on byl 21. ročník, ale babičce se nějak podařilo, tátovo matce, že to nějak 

vyjednala, ona byla ohromně agilní a taková energická žena, opravdu samorost, 

výborná, moc rád na ni vzpomínám a dožila se 95 let a nikdy do práce nechodila, ona 

byla vždycky v domácnosti a té se podařilo, že táta šel, na Hradišťku byl nějaký 

německý tábor nebo co a tam on dělal na statku místo toho, aby šel do rajchu. Takže já 

do všech dotazníků jsem psal původní zaměstnání otce jako zemědělský dělník a matka 

byla topička. Já jsem žádný jako problém neměl. Ale žena se svým prvním mužem 

odcestovala v 68. roce, přes Švýcarsko se dostali do Teheránu a Husák tenkrát v 69. 

roce nějak v dubnu, to už měli tihle lidi poslední šanci, jako když se vrátíte, tak to bude 

jako v nejlepším pořádku. Tak ona měla s tím prvním manželem nějaké problémy a 

vrátila se s holkou v tom dubnu zpátky. A ti na letišti přes ty pasy, ta pasovka, se mohli 

zbláznit, protože ona pas neměla a byla tam jen na občanku a skrze tohle, že byla pryč 

ani ne celý rok a že to měla papírově takhle, tak tam měla asi prostě u nich nějaký 

puntík a nepustili ji s kamarádkou ani do Drážďan. Prostě to není v zájmu 

Československé republiky. Tak z její strany to nebylo valné, takže jsme usoudili, že by 

se holka na to gymnázium nedostala. Tak jsem sem šel a tady jsem jezdil s funebrákem. 

Tak jsem dělal funebráka od 84. roku, od září jsme šli do školy, necelé tři roky. Osmou 

třídu a první ročník gymnázia holka dělala tady a pak už na ten druhý ročník, to už pak 



 

jsem šel ..., byl jsem tady tři roky asi, poněvadž jsem ještě potřeboval tady dodělat 

koupelnu, aby to tady bylo únosné, protože v tom mlýně to je k neuvěření, co ti lidé tady 

prožili celý život a tenkrát ty zimy byly jako trošku jiné než jsou teď. Třeba tady byly 

úplně, máte tady metrové kamenné zdi a byla tady jednoduchá okna. Ještě to 

samozřejmě všelijak foukalo a ta půlka baráku byla de facto otevřená. Tam bylo 

palečnicové kolo a byly tam dvě obrovské díry v té zdi na osu toho palečnicového kola a 

pak ještě na řemen na transmise, která šla odsud na ten katr, na tu pilu. On tady honil 

na to vodní kolo jednak tu stolici na mletí a osy šly až ven z baráku a i mlátičku na to 

honil, takové věci. Jenže holt to bylo docela krušné jednak kvůli té zimě a pak ten rybník 

tady je malý, potřebovalo by tady téct víc vody, aby to mělo jako nějaký efekt a když 

jsme nějak v tom 71. roce řezali dříví na tom katru, pak jsem teda ještě taky řezal, tak to 

kolo bylo na horní vodu a odpad od toho kola jde kanálem támhle do louky asi takových 

odhadem 60 metrů. A jak tam kolchozníci jezdili s traktory na louce, tak se ten kanál 

pobořil, nevydržel to, takže to nemělo ten odtok od toho kola a když se chvíli řezalo, půl 

hodiny, tak pak už šlo kolo ve vodě, páč to nestačilo odtékat. Tak táta někde tady v okolí 

sehnal ten naftový stabilní motor, Slavii devítikoňovou, tak pak jsme řezali na tu Slavii. 

Ale řezali jsme jen pro sebe, ne nějaké melouchy. Ale samozřejmě, že sem přišli 

policajti, že tekla kalná voda, že tady řežeme dříví. Tak táta dal papír, že to dřevo jsme 

koupili v lese a co? A barák, mlýn, chalupa je jeho, tak co? 

H.Z.: A to jste používali teda potom na rekontrukci tady to dřevo? 

P.Š.: No, třeba tady je na podlaze a ještě nějaké tady dřevo je. 

H.Z.: Vy jste říkal, že to bylo jako relativně zachovalé, tak pak jste říkal, že jste měnili 

okna a tak, tak ...? 

P.Š.: Já jsem myslel to technické jako. 

H.Z.: Jo takhle, jinak jako to nebylo moc obyvatelné? 

P.Š.: Bylo, ale s určitým ..., třeba koupelna tady vlastně nebyla. Tady byla výlevka 

v kuchyni a v tom užitková voda z rybníka a pro vodu do studánky se šlo do lesa tady 

kousek. 

H.Z.: A jak dlouho vám ta rekonstrukce trvala? To bylo asi na etapy, předpokládám. 

P.Š.: Ta de facto probíhá stále. Já nejsem právě takový ten chalupář, který přijel o 

víkendu a vlítnul hned do montérek a začal natírat prostě okenice a dávat kytky do 
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kolečka a tak, tak to ne. Takže ten život tady, to bylo peklo v té zimě. Jsem si říkal: „No 

tedy...“ 

H.Z.: A to jste sem jezdil i v zimě? 

P.Š.: Jo. 

H.Z.: S rodinou taky? Všichni? 

P.Š.: Jo. Ta chalupa, to bylo znát, když člověk z nějakých důvodů nemohl a přijel za 14 

dní. Tak to bylo znát, že než se to ohřálo trošku, tak to byla mizerie. A mrzlo, že jo. Čili tu 

vodu z té studánky jsem pak zavedl a koupalo se tady v sedací vaně plechové, ta tam 

ještě je ve stodole a takhle holka tady absolvovala osmou třídu a to gymnázium, ten 

první ročník. Pořád na to vzpomíná. 

H.Z.: A potom přešla do Prahy? 

P.Š.: No. Pak bez problémů, jako když přešla z gymplu na gympl. 

H.Z.: Tak to byla docela dobře zvolená strategie. 

P.Š.: A na vysokou nešla, já nevím, myslím, že by na to jako měla, ale tenkrát prostě šla 

dělat oper, byla ve Švýcarsku, ve Francii, ve Španělsku a nakonec se dostala do Izraele 

a tam si vzala nějakého Jihoafričana. 

H.Z.: Tak to je zajímavé, jak sem často jezdí? 

P.Š.: Vlastně každý rok o prázdninách. 

H.Z.: Vy už tady jako žijete na stálo? 

P.Š.: Od 90. roku. Táta zemřel v 90. roce v září, ale já už jsem hned po té revoluci, to 

jsem dělal v akademii na Letné, tak hned po té revoluci jsem šel sem. A když táta 

zemřel, tak jsem nemohl tady nechat mámu samotnou, že jo. Přece jenom ta je 22. 

ročník, tak jí letos bylo 87 let a je to, jak ty roky jdou, tak prostě přibývají neduhy. 

H.Z.: Můžu se ještě vrátit k tomu období, vy jste říkal, že jste tady byl trvale vlastně 

nějak 1971 a potom teda ten 84. rok, mezitím jste sem tedy jezdili pokaždé o víkendu? 

P.Š.: No, pokud to šlo, tak jo. 

H.Z.: A jak jste tady ty víkendy trávili? Třeba ta rekonstrukce tady zabírala hodně času 

nebo i nějak jinak jste ...? 

P.Š.: O víkendu se toho moc neudělá nebo prostě nejsem ten typ, abych, jak jsem říkal, 

přijel a vlítnul do montérek a dělal do neděle do večera, to ne. Prostě les a jenom to 

nejnutnější. Tu rekonstrukci jsem dělal v té době, když jsem tady byl s tou mladší 



 

holkou. Tak jsem dělal vlastně to gró při té práci toho pohřebního ústavu. Oni by tenkrát 

chtěli, to se jmenovalo Dům služeb a bylo to nějak okresně, ředitelství bylo v Přešticích 

a oni by chtěli, abych dělal v zámečnické dílně a při tom toho funebráka. Že bych v dílně 

piloval a když by někdo padnul, tak bych letěl se převlíct a odvezl bych ho. A to já jsem 

nechtěl samosebou. Já jsem to vzal právě kvůli tomu, že jsem měl relativně dost času. 

Auto jsem měl tady, ale platili mně jenom to, co jsem opravdu odpracoval. Ačkoliv jsem 

byl de facto, teď nevím, jestli jsem byl ještě v ROH nebo už ne. Ne, to jsem nebyl už 

v ROH, tak jsem se ani nemohl obrátit na odbory. Bylo to prostě hrozně málo peněz, 

myslím, že 12 korun na hodinu, ale ten čas jsem měl, takže jsem ty podlahy a spoustu 

věcí tady jsem právě udělal při té práci toho funebráka. 

H.Z.: A ty víkendy jste jinak prostě trávili jako že relaxace? 

P.Š.: Jako víkend, ano. 

H.Z.: Tak to je zajímavé, to většina těch chalupářů má jinak, právě že z práce do práce. 

P.Š.: No nakonec vidíte sama, že normálně chalupář by padnul do mdlob, je potřeba 

střecha a fasáda, jenže i když relativně jako jsem s penězi na tom dobře, protože jsme 

s matkou dědili po tetičce a máme příjem z pronájmu, tak zas na druhou stranu holka 

má šest dětí v tom Jeruzalémě, tak to je jako 2 000 dolarů na letenku přispět, 2 000 

dolarů na školu, páč její nejstarší syn, tomu bylo 15 a nejmladšímu, ten se narodil letos 

22. února, tak má pět kluků a jedno děvče. Té je 12. Tak pořád, jak říkám, na nějaké 

řemeslníky ..., de facto skoro všechno jsem tady udělal sám. Akorát instalace dělal ten 

..., elektrika je částečně vyměněná, protože tady byl všude hliník a instalace toho 

vodovodního, prostě ty záležitosti v koupelně a tady dřez dělal instalatér. A palubky mi 

dělali taky. 

H.Z.: A když se ještě vrátím k těm volnočasovým aktivitám tady, měli jste tady nějaké 

dobré třeba sousedské vztahy nebo jste sem jezdili i třeba jakoby s lidmi z Prahy? 

P.Š.: Jo. 

H.Z.: Jak tady to probíhalo? 

P.Š.: S jedněmi známými, ti sem jezdili taky, ale ne moc často. I když nakonec si 

v sousední vsi pořídili chalupu. Ale jinak s místními jsme se téměř nedostali do kontaktu. 

H.Z.: Tak ono je to trošíčku dál od té vesnice. Jako že nebyl důvod třeba z vaší strany...? 

P.Š.: Nebyla ta potřeba. Nakonec, tak když je tady člověk jenom o víkendu, tak právě 
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jsme to tak brali, jako že si potřebujeme odpočinout nebo si to užít, ten víkend. Ne jako u 

míchačky nebo nakonec i dneska. Dneska teda chodím do hospody pravidelně a i když 

vlastně, kdyby si tu hospodu nevzali hasiči, tak by hospoda nebyla. 

H.Z.: A tehdy tady byla, v těch 70., 80. letech? 

P.Š.: Právě taky. Teda bylo to postavený, takzvaný ten kulturák, ale nemohli sem pořád 

sehnat někoho už tenkrát za komunistů, aby to někdo dělal. Protože ono zas dělat 

hospodu a chodit do kolchozu, to potřebuje určitou náturu. 

H.Z.: Kolik tady žilo třeba stálých obyvatel? 

P.Š.: Ono je to zhruba tak pořád stejný, ale myslím, že je to nějak kolem šedesáti na tom 

volebním lístku těch voličů. A teď přibyly nějaké děti, takže málo je tady lidí. Ale dřív tady 

byly dvě hospody. 

H.Z.: A nejbližší teda škola je buď v Blovicích nebo v Nepomuku? 

P.Š.: V Blovicích bylo to gymnázium, to je tam asi pořád a do Nepomuka jezdila holka 

jako do školy. Ale my patříme pod Kasejovice. To je takzvaná vesnička středisková. 

H.Z.: Ale je i docela pěkná. Je tam teda hrozně pěkný ten židovský hřitov. 

P.Š.: Vidíte, a já jsem tam ještě nebyl, to je hrozné. V synagoze jsem byl na nějakém 

koncertu, ale na tom židovském hřbitově jsem ještě nebyl. Holka tam samozřejmě byla. 

Ti tam byli s dětmi. 

H.Z.: Když byste zhodnotil výhody nebo nevýhody té chalupy pro vás v 70. a 80. letech, 

jestli to byla spíš ta pozitivní výhoda toho času nebo ...? 

P.Š.: Cejtí se tady člověk jako svobodně. 

H.Z.: I dneska nebo je to ...? 

P.Š.: No jo! 

H.Z.: Jako že to nesouviselo nějak s tím politickým systémem, takhle jste to nevnímal? 

P.Š.: Ne. Já mám pocit, že to tenkrát bylo takové trošku..., nebylo to tak, jak říkala 

tetička, rozčilující, abych tak řekl. Prostě se s tím člověk musel jako nějak srovnat. 

H.Z.: A třeba tady jste to cítil, že jste dál od toho, že je to třeba nějaký únik od toho nebo 

jste to takhle nevnímal vůbec? 

P.Š.: Tenkrát prostě si tady člověk odpočinul, ale to, myslím, že šlo i v Praze v tom 

městě nějak. Ono taky záleželo hrozně na lidech. Já třeba jsem dlouho nebyl vůbec 

v ROH. A když jsem šel na tu školu, já jsem měl taky jako kliku, na tu Výtvarnou školu na 



 

to Holarovo náměstí, tak jsem nebyl v pionýru a profesor na kreslení, učitel, to byla 

Leninova škola v Michli nebo v Nuslích, teď už nevím, tak on klidně napsal, že jsem 

v pionýru a jako třeba máma na národním výboru měla hrozný problémy, že na 1. máj 

musela být někde na place, já absolutně v tom Ústředí uměleckých řemesel jsem nebyl 

ani v tom ROH a nic nebyl, nějakej ... 

H.Z.: Takže jste to prostě primárně vůbec nevnímal jako nějaký únik? 

P.Š.: Ne. 

H.Z.: Byla to relaxace... 

P.Š.: Ten odstud od toho režimu samozřejmě byl jako stálý, jestli jsem na vsi nebo 

v chalupě nebo támhle, tak to nehrálo u mě roli. Jako dneska je to těžší, protože přece 

jenom i když už, já nevím, tři nebo čtyři roky určitě se nedívám na televizi, poslouchám 

akorát Vltavu tady, rádio, já jsem rádiový, ale čtu noviny. Takže člověk takhle ví a žasne, 

žasne zkrátka. A je to smutné. 

H.Z.: Jste zklamaný z toho dnešního vývoje? 

P.Š.: Jsou takový lidi. Chtěl by člověk patřit do nějaké lepší společnosti, ale je mi jasné, 

že nakonec, já nevím, kolik to říkal Masaryk, padesát let? Že bude trvat, než dojdeme 

k demokracii a ta šance nebyla. Tak to bylo dvacet let a přišli Němci. A teď, když člověk 

občas uslyší, co se dělo v těch květnových dnech, tak si říká, jak ta odveta na tom 

německým občanovi, jak to má úplně apokalyptickou podobu. 

H.Z.: To asi ty emoce prostě pracovaly. 

P.Š.: Tak ono se to chce vyhejbat prostě víc lidem. Jak je někde víc lidí, tak sám by si 

člověk asi nedovolil umlátit nějakýho režiséra na Národní třídě, to by asi nešlo. Ale když 

ho jeden kopne, tak ... Já jsem byl v 69. roce, to jsme vyhráli hokej nad těma 

chudákama Rusama, tak jsem byl tenkrát na tom Václavském náměstí, takže jsem to 

viděl, jak to takhle vypadá. A od té doby si říkam: „Kdepak, lidem se člověk musí 

vyhnout.“ 

H.Z.: Takže i ta chalupa tohleto částečně splňuje, ne? Že je člově prostě dál od ... 

P.Š.: No tak možná, že jo. 

H.Z.: A vy jste ještě říkal, že jste se teda potom živil i grafikou a že jste dělal do reklamy, 

pracoval jste tady někdy o víkendu, jako vyloženě teď myslím do práce, dělal jste tady 

něco? 
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P.Š.: Jo, to vlastně jo. Málokdy, ale pracoval. Když něco hořelo, co jsem nestihl v Praze, 

třeba nějaký inzerát nebo plakát a tak. To tenkrát šlo, že když byl člověk ve výtvarném 

oddělení, tak si mohl takhle přivydělat. Že místo, aby to dělal v práci, tak se to jako 

zadalo. Tak v tom jsme, myslím, mistři, v tomhle podvádění a takový ty, já na bráchu, 

brácha na mě. 

H.Z.: Že vám prostě jakoby zadali nějakou zakázku a ...? 

P.Š.: Šéf to jako zadal a my jsme to třeba přes ženu, ta měla taky výtvarné vzdělání, zas 

to měla, na Žižkově byla taky taková střední škola výtvarného směru, tak šéf to zadal a 

já jsem to udělal a napsalo se to, žena šla s tím na komisi a takhle to šlo. Jinak ten plat 

byl hrozný. Ale tyhle věci, já nevím, za půlstránkový inzerát, to si pamatuju, do toho 

100+1, taková nudle na půl stránky, bylo 600. A z toho byla 3% daň. A ten se sfouknul za 

večer. A v práci měl člověk za měsíc 2 300 nebo tak nějak. 

H.Z.: Já teď teda nevím, jestli tohle bude dotaz na vás, ale nicméně zeptám se na to, 

protože vy teda opravdu nejste úplně typický chalupář nebo nevěnoval jste se tomu jako 

k takovému tomu koníčku, ale přemýšlel jste někdy o rozdílu třeba chata a chalupa, 

vnímáte tohle nějak nebo vnímal jste to v té době 70. let, že tady bylo třeba něco nebo 

že to bylo jinak? 

P.Š.: To určitě, to já bych nikdy asi ..., i když protože babička s dědou postavili barák 

v Pikovicích na Sázavě, tam byla taková posázavská stezka a ten vlak a teď ty boudy a 

ti trempové, to bylo úžasné. Tam jsem jezdil, trávil jsem tam prázdniny de facto pomalu 

do maturity, to bylo v 62. roce, to jsem tam byl celé prázdniny a na víkendy jsem tam 

jezdil taky. Ale to nebyly takové víkendy, jako jsou dneska. To se jelo v sobotu a v neděli 

zpátky. V sobotu se šlo do školy, i když teda jenom dopoledne. Takže tohle já znám 

důvěrně, ty boudy. 

H.Z.: A nedal byste tomu přednost? 

P.Š.: Ne, to je strašný. To je něco podobného jako ty sídliště těch, jak se tomu říká 

podnikatelské baroko. To je šílené, to je hrůza. 

H.Z.: Nesplňuje to ty nároky na ten klid a prostě ... 

P.Š.: Je to hrozné, já nevím. Člověk si třeba zvykne, ale to už začíná vlastně panelákem. 

Strýc s tetou bydleli v takovém paneláku na Krejcárku a to nebyl ještě ten klasický, to 

mělo asi tři podlaží, ale bylo to prefabrikované a to a ty komůrky, tomu říkali pokoj, 



 

obývák, tak to ne, to opravdu bych ... Asi bych se s tím musel nějak smířit, kdyby nebylo 

zbytí, ale z toho na mě padá hrůza. 

H.Z.: A vy jste bydlel v Praze kde? 

P.Š.: My jsme bydleli do prvního nebo druhého ročníku na té střední od narození 

v Nuslích. Tenkrát se to jmenovalo Bechyňská, pak se to jmenovalo K podjezdu. Je to 

asi druhá stanice od náměstí Bratří Synků jako do Michle. A tam jsem měl svůj pokoj. Já 

jsem teda jedináček a tam jsem měl svůj pokoj. Tam byl dvoupokojový byt a nebyl nějak 

velký, ale bylo to celkem jako kulturní. Byl to takový činžák z takových 30. let, bych řekl, 

poměrně moderní. I když to bylo poslední patro a v létě tam bylo teda hrozný horko, ty 

izolace nebyly nějak na úrovni, tak v létě tam bylo hrozný horko. 

H.Z.: A tak to jste byli spíš tady v létě asi, ne? 

P.Š.: V těch Pikovicích. Tak tam jsem jezdil rád k babičce. A ty chaty je něco podobného 

jako ty paneláky. Ale lidi někteří to mají strašně rádi, to je na nich jako vidět. Pojď k nám 

jako na kafe a budem opékat buřty a budem grilovat a tak. 

H.Z.: To vy ne? 

P.Š.: Ne. Ne, že bych ..., ale tohle prostě, to je ... 

H.Z.: A jak třeba teď tady trávíte čas? Čtete nebo chodíte do lesa? 

P.Š.: Jo, večer čtu. Schází mi divadlo, poněvadž to zas přece jenom jsem pohodlnej, 

abych vyrazil do Plzně. I když jednou jsem tam, myslím, byl už takhle. Tak není to 

daleko a v biografu jsem byl naposledy, abych nekecal, to jsou tak čtyři roky, s dětmi 

tady v Olympii. Tam je asi pět sálů, tam je to multikino. Ale slyšel jsem, že je to normální 

prostě, že to je tak nahlas šíleně a že je to tak nahlas všude. Tomu nerozumím. 

H.Z.: Tak v Praze už jako skoro nejsou normální kina, jenom skoro samá multikina. 

P.Š.: No přece jenom jsou tam ty artový, ne? 

H.Z.: No, ještě ty artový, ale těch už jen pár, Světozor, Aero a ještě Oko. A v Plzni už 

snad není žádné normální kino. Tam už jsou jenom tyhle multiplexy. 

P.Š.: Ale třeba i v těch artových to dávají nahlas.  

H.Z.: Ne, není to tolik. 

P.Š.: Prostě v biografu jsem byl za komunistů akorát a tohle to, to byl animovaný film 

Auta pro ty děti a já jsem si říkal, že ještě je to s těmi auty, no zoufalý kravál. Třeba bych 

šel teď na toho Tarantina nebo jsou biografy, které by člověk rád viděl, já jsem chodil 
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dost do biografu, ale tohle se nedá vydržet. To ještě tak pro mámu by bylo, která 

opravdu už blbě slyší. 

H.Z: Nebo DVD si pořídit. 

P.Š.: No, to měly tady ty děti. Ony na mě: „Dědo, můžeme si dát kino?“ Já jsem u toho 

stál a ony to tady měly puštěný. A u toho počítače taky pořád byly naložený. Tak ono je 

to potřeba, dneska se bez toho nehnou, že jo? 

H.Z.: Kdyby tohle nekoupil váš tatínek, myslíte, že byste vy něco takhle vyhledával? 

P.Š.: Ne. Já bych na to absolutně neměl. 

H.Z.: Jako finanční prostředky? 

P.Š.: No. 

H.Z.: Ale nějakou touhu, myslím, si něco takového pořídit? 

P.Š.: Ta by asi byla. 

H.Z.: Ale jako z finančních důvodu byste nemohl? 

P.Š.: No, to by nešlo. Prostě těch peněz ..., to bylo z ruky do huby. A měli jsme 

novomanželskou půjčku, to už nevím, kolik, co jsme za to pořídili, ale bylo to opravdu ... 

Ono už ten benzín, když tenkrát stál asi 2, 10 koruny. 

H.Z.: A tak jako stejně se to muselo poznat. Ono je to z Prahy docela daleko. 

P.Š.: No, sto, tak nějak. Podle toho, kde v Praze jste. 

H.Z.: A to jste sem od začátku jezdili autem? 

P.Š.: Jo. Taky došlo na autobus, mně taky vzali papíry. Jak jsem jezdil s tím funebrákem, 

jak jsem pak dával výpověď, že se vrátím do Prahy, tak ten ředitel v Přešticích byl 

takový komouš, ten se na mě rozčílil: „Říkejte mi soudruhu řediteli.“ Já jsem mu řekl: 

„Pane řediteli.“ Já mu říkal: „Tak můj soudruh nejste, na partaji nejsem, tak ...“ Tak na 

mě poslal policajty. Na mé narozeniny já jsem byl pro rakev tady v Domě služeb, jak se 

tenkrát říkalo, to taky bylo u komunistů, že rakve byly v prvním patře. Já jsem nosil rakve 

do prvního patra a z prvního patra zase dolů. A byl jsem tam na svoje narozeniny a tam 

byl taky sklenář, byli tam kluci, co tam opravovali nějaké elektropřístroje, trouby, fény, 

televize a takové věci přes elektriku a ještě tam byl snad krejčí taky a já jsem 

samozřejmě se sklenářem, když jsem měl narozeniny, tak jsme si dali pivo, on nepije 

kořalku, tak jsem neměl kořalku aspoň. Tak jsem měl tři piva a jedu do protisměru teda 

na chodník, poněvadž pak jsem pokračoval, abych se tam netočil jak holub na báni a 



 

policajti. A hned dejchnout, takže ono to bylo asi 0,8. Tak to ještě šlo na půl roku, mně to 

sebrali, ale to jsem měl ještě jako trvalé bydliště v občance v Praze, takže jsem musel 

na komisi do Prahy. A tam mi říkali: „To jste si nemohl dát pozor, když jedete mimo 

Prahu?“ Já jsem říkal: „Ale já dělám funbráka v Nepomuku.“ „ Jo tak. Tak to bylo na 

udání.“ Oni samozřejmě tahle pohřební auta ..., to když byl nějaký takový případ, jako 

třeba se utopil ve strouze, zabloudil o vánocích ve sněhu, auto ve strouze a našli ho až 

v březnu. Tak na to přijedou, že jo, tak mi taky nabízeli taky, ale to se tenkrát trošku jako, 

myslím, urazili, že jako dělám frajera. Já jsem říkal: „Já tady mám ženu a ono by to 

nedělalo dobře, kdybych přijel a byl ze mě cejtit rum.“ Tak to četníky trošku naprdlo. 

H.Z.: A ještě tady k těm mezilidským vztahům. Vy jste říkal, že vůbec teda jste nějak 

neudržovali tady žádné kontakty s místními, ale tak jako přece jenom asi do styku jste 

s místními trochu přišli, vnímali vás třeba ti místní starousedlíci jako ty Pražáky? 

P.Š.: To víte, že jo. Ale teď už delší čas přece jenom jsem tady dlouho, tak už mě titulují 

strejdo. A co mně tykali, tak už mně všichni vykají. Tak je to málo platný, 65 let je 65 let. 

Ale nad tímhle já moc nepřemýšlím, protože když pak vidíte podle těch volebních 

výsledků, kolik lidí tady volí komunisty, kolik sociální demokraty a dokonce tam teď na 

podzim do toho Evropského parlamentu bylo, že jeden volil Dělnickou stranu, tak to je 

zoufalé. 

H.Z.: Takže vás to zanechává v klidu, jak vás tady ..., jako ty vztahy, že jste to prostě 

neřešil? 

P.Š.: Musí člověk to jako nějak vypustit, ačkoliv ví, že ... Tak o některých to člověk ví 

najisto. 

H.Z.: Jako nějaký třeba problém jste tedy neměli? 

P.Š.: Ne, to ne. Vlastně ukradli mi dříví, ale to nebyli místní. Asi dvě káry a 

prohazovačku, kterou jsem měl u cesty tam u písku. Ale to na ty poměry, které vládnou, 

zvlášť teď, tak to docela jde. Tak on je tady pes přece jenom, prostě vidí, že jsme tady. 

Nevím, měl jsem zatím štěstí, pokud se zlodějů týká. 

H.Z.: Tak jo, tak já myslím, že to stačí. Myslím si, že všechno důležité bylo řečeno. 

 

Konec záznamu 

 



 

Rozhovor s paní Emilií Tlamkovou, 6. listopadu 2008  

tazatel Petra Schindler 

 

P.S.: Nahráváme rozhovor s paní Emilií Tlamkovou pro projekt „Chalupářská subkultura“. 

Já bych vás poprosila, jestli můžete začít vaším rodinným zázemím, kde jste se narodila, 

co dělali vaši rodiče? 

E.T.: Já jsem se narodila v roce 1949, narodila jsem se na malinké vesnici a tam jsem 

vyrůstala vlastně až, než jsem šla do školy. Pak jsem maturovala na malém městě na 

Moravě a poté jsem v roce 1967 šla studovat ekonomii do Prahy a vystudovala jsem 

zahraniční obchod. 

P.S.: A vaše dětství tedy probíhalo na té vesnici? 

E.T.: Ano, nejdřív na vesnici a potom v tom malým městě, asi 10 000 obyvatel to má, 

Bozkovice u Brna. 

P.S.: A jak jste se pak tedy dostali k chalupě v Jizerských horách? 

E.T.: Tak já jsem vystudovala ekonomii, v roce 1972 jsem promovala a do Jizerských hor 

jsem začala jezdit někdy v roce 1973 a to na chalupu mého manžela. V roce 1978 jsme 

pak koupili jinou chalupu na jihu Čech, a když jsme se potom rozvedli, chalupa na jih od 

Prahy zůstala jemu a mně zůstala ta chalupa v Jizerských horách, která vlastně byla 

původně jejich rodiny. 

P.S.: A oni ji měli teda, vzpomínáte si, od jakých let? 

E.T.: Tu chalupu údajně koupili, já jsem si myslela nebo takto mi to říkal můj bývalý 

manžel, v 50. letech od Němce, který odešel dolů do vesnice do Janova. Tato chalupa je 

na Malém Semerinku a teprve letos v létě jsem se dozvěděla, když se tam vlastně znovu 

vyměřovaly pozemky, že ta chalupa nebyla odkoupena od Němce, ale že to byl konfiskát a 

vlastně ten Němec musel odejít dolů a oni to koupili od tehdejšího národního výboru. 

P.S.:  No, to tam bylo tenkrát docela častý. 

E.T.: Tak to jsem se dozvěděla letos. Kdybych se to dozvěděla při rozvodu, tak bych tu 

chalupu nikdy nechtěla. 

P.S.: A jaké vlastně byly ty prvotní motivace? Tak vlastně vy jste se k té chalupě dostala už 

jakoby později. 

E.T.: Já jsem se dostala v těch 70. letech na tu chalupu, ale myslím si, že na konci těch 

50. let a na začátku 60. let tak, jak to vidím na tom Malým Semerinku, jsou jednak rodiny, 

bych řekla, židovský, myslím si, že vlastně z Prahy chodili za přírodou a potom lidi, který 

byli vyhnaný z Prahy. Tam kolem nás jsou taky chalupy, který vlastně byly přidělený 

rodinám z Prahy, protože jim v Praze zakázali pobyt. 



 

P.S.: A ti tam bydleli na stálo? 

E.T.: Ti tam byli na stálo, ano. Ty chalupy podle mýho názoru si pořídili lidi, který jednak 

chtěli jezdit z Prahy ven za přírodou, předvídali víc budoucnost než ostatní, protože ty 

chalupy podle mě byly téměř zadarmo. Aspoň si myslím, já nevím. Ale myslím si, že byly 

téměř zadarmo, takže vlastně to, že někteří lidi šli a ty chalupy si tam pořídili a některý to 

neudělali, tak ani nebylo to důvodem peněžním, jako že lidi, který měli peníze, si ty 

chalupy pořídili a ty, který neměli, si je nepořídili, ale spíš proto, že tamti věděli, že jednou 

to bude mít nějak na ceně. A z toho si myslím, že mnoho je těch rodin židovských a tady 

bych to viděla trošku jinak, než u těch ostatních, protože ty židovské rodiny za sebou měly 

vlastně to válečný utrpení a mně třeba dost vadí, že teda vlastně z tý naší chalupy byl ten 

původní Němec vyhnán. To mi opravdu vadí, ale na jejich místě by mě to možná tolik 

nevadilo. Takhle bych to řekla, jestli můžu to takhle teda. Asi nejsem jedinej, kdo to takhle 

říká. 

P.S.: No, takhle to slyším poprvé. A když vy jste tam začala jezdit, tak vzpomínáte, v jakém 

stavu ta chalupa byla? 

E.T.: No, já, když jsem tam začala jezdit, tak byla pomalu v lepším stavu, než teď. Ale to 

proto, že prostě ty lidi, který tam jezdili, tak ty chalupy samozřejmě udržovali. Jako 

věnovali se jim a tak. Kdežto my, protože jsme potom koupili tu chalupu jinou a budovali 

jsme tu jinou chalupu, tak jsme do těch Jizerských hor vlastně přestali jezdit a ta chalupa 

chátrala. 

P.S.: No a to je docela zajímavý, s tím jsem se ještě nesetkala, že by takhle někdo měl dvě 

chalupy. 

E.T.: Hm, tak to my jsme měli. 

P.S.: A vlastně i ty Jižní Čechy, to mě zajímá taky, protože já to nedělám jenom v těch 

Jizerkách, ale kde se dá, tak dá se tam i najít nějaký jako rozdíl třeba mezi těma Jižníma a 

Severníma Čechama? 

E.T.: Určitě, určitě. Ten rozdíl je jednak v počasí. 

P.S.: V těch Jižních Čechách, to jste si vlastně vybudovali… 

E.T.: Tam jsme koupili zemědělskou usedlost, ruinu, kterou jsme zbudovali. 

P.S.: Tak možná mluvme spíš o téhle, protože vlastně vidím… 

E.T.: Rozdíl je v tom, že tahle chalupa je na severu a je to úplně jinej ráz než na jih, kde 

teda je to vlastně, není to ve vesnici, je to samota, ale přesto tam prostě je ten vesnickej 

život jinej než v tom pohraničí, kam přišli ty lidi. Nevím, jak bych to řekla, ty lidi, co šli do 

Jizerských hor, tak většinou to byli vysokoškoláci, si myslím, nemůžu to tvrdit, ale myslím 

si, že to byli lidi, který opravdu jako viděli trošku dál. Chtěli z Prahy odjíždět pryč a tady 



 

byly chalupy, který vlastně byly prázdný. To počasí je tam úplně jiný, protože ty Jizerky 

většinou prší. Teď sobota, neděle pršelo, klasicky. Ta chalupa směrem na jih měla mně 

blíž, protože já jsem vyrůstala na tý hájovně, v tom lese teda, takže ta příroda je pro mě 

dost podstatná. Ale zase je to úplně jiný, protože to byla samota a vlastně se tam 

vybudovalo takový, jako docela hezká chalupa, jezdilo tam spoustu známých, takhle bych 

to řekla. 

P.S.: To by mě zajímalo vlastně, jestli tam jezdila jenom rodina nebo i přátelé? 

E.T.: Ne, my jsme tam nejezdili jenom rodina, protože my jsme, pokud byly děti malý, tak 

jsme u nás pořádali tábory a takové akce, takže k nám jezdila spousta rodin. Takže nikdy 

jsme v podstatě tam jako nebyli tak, že bychom přijeli a byli jsme tam jenom rodina, to ne. 

P.S.: A jezdili jste tam pravidelně, víkendy, prázdniny? 

E.T.: Určitě, ano. Vlastně ty chalupy vzaly veškerej čas každýmu. Nemyslím jenom nám, 

ale myslím si, že každýmu. Že se tam prostě každej nějakým způsobem realizoval. 

P.S.: A tamto jste teda budovali svépomocí? 

E.T.: Ano. 

P.S.: A vzpomínáte, jak to probíhalo? Jak se třeba sháněl materiál, nebo všecko jste si 

dělali sami? 

E.T.: My jsme to dělali sami, ale jako můj bývalý manžel je na tyhlety věci hodně šikovnej. 

Takže to já teprve teď vidím, že sehnat řemeslníka je prostě nadlidský úkol. Ale teď jsem 

zjistila, že to není proto, že bych já byla úplně neschopná, ale že se to vlastně stalo třeba 

teď konkrétně v těch Jizerských horách úplně všem. To můžou mít smlouvy, můžou mít 

v ruce cokoliv a nakonec stejně dojdou, že ta cena pak je dvojnásobná, výsledek 

nevypadá hezky. Neumím to, v tom vám asi nepomůžu. Ale samozřejmě za komunistů se 

ten materiál sháněl těžce a pod rukou. Muselo se vyvinout značný úsilí, aby se sehnal. 

Teď je to tak, že je všeho dostatek, je to hodně drahý, ale díky tomu, že na těch Jizerských 

horách se staví strašně moc, tak tam není nouze o práci a tudíž zase na druhý straně vy si 

nemůžete v těch řemeslnících vybírat. Jiný to asi je teď někde jinde, myslím si, nevím. Ale 

myslím si, že ty Jizerské hory nebo někde, kde vznikají ty rekreační objekty a tak, tak tam 

těch řemeslníků je málo a prostě je to tam dost těžký na to budování. Teď už by nebyl 

problém s tím materiálem, zřejmě u někoho není problém ani s těma penězma, ale ti 

řemeslníci tam, to není dobrý. Tam jedna chalupa vedle druhý je přebudovávaná na 

penziony, chalupy se rozšiřujou, takže … 

P.S.: A jak třeba dlouho trvalo, než jste z té ruiny na tom jihu udělali nějakou obyvatelnou 

…, podílely se třeba, když byly děti malý, nějak pomáhaly vám? 

E.T.: Určitě, určitě. To byla zemědělská usedlost, čili v jedný kůlně my jsme bydleli, tam 



 

byla drátem zavedená elektřina, tam jsme bydleli a ta druhá stodola se vlastně vybudovala 

jako na barák včetně koupelny a všeho. Teď už je údajně i ta druhá stodola vybudovaná, 

ale to já už tam nejezdím, takže to nevím. 

P.S.: A to trvalo asi několik let nebo postupně? 

E.T.: No tak my jsme tu jednu budovali asi pět let a pak my jsme, já nevim, kdy už jsme to 

koupili, ale tak já myslím, že jsme tam mohli jezdit, třeba děti byly úplně malý, když jsme to 

koupili. To jim bylo asi pět let a vlastně já jsem tam mohla jezdit pak sedm let a pak jsme 

se rozvedli. Ony tam potom jezdily dál. Myslím, že k tomu mají větší vztah, než k těm 

Jizerským horám, protože tam si to vlastně všecko budovaly, že jo? 

P.S.: Pomáhaly natírat nebo …? 

E.T.: No určitě, jako se vším. Jako každej podle svých možností. Když to někdo neumí, tak 

prostě každej na tu práci není, ale jako určitě na těch chalupách se ty rodiny jako při tý 

práci, jako pracovali všichni. To asi neexistuje, že by se tam nepracovalo. 

P.S.: A jezdili jste tam celoročně? 

E.T.: Hm, určitě. My jsme ty Jizerky měli pořád dál, takže tam jsme třeba jezdili potom 

v zimě na lyže. Ale jinak celej rok samozřejmě. 

P.S.: No a jak jste tam pak trávili volný čas, když už bylo přebudováno? 

E.T.: Tak on ten volnej čas není, když se buduje. My jsme čtenářská rodina, takže jako 

většinou, když je chvilka volna, tak se četlo. 

P.S.: Jezdili jste třeba na nějaký výlety tam po okolí? 

E.T.: Dokud byly děti malé, tak jsme jezdili na výlety. Oni dělali takový kroniky o výletech, 

takže to máme schovaný kroniky, kde se dělaly výlety různě, ale pravda je, že někdo, díky 

tomu, že tu chalupu vlastně buduje, ten kraj ani nezná. Že ani neví, co vlastně je za 

kopečkama a tak. Takže toho volnýho času, zase znovu, když byly děti malý, tak tam 

jezdila spousta známých lidí, takže vlastně se tam dělaly různý bojový hry a takovýdle 

nesmysly, který dělá asi každej, ale pokud byl chvíli čas, tak my, díky tomu, že hodně 

čtem, tak jsme četli. Televizi jsme tam neměli. Teď nevím, teď už tam možná televize je, 

ale my jsme tam tu televizi neměli. 

P.S.: A jezdili jste tam třeba i na svátky, na vánoce? Nebo ty jste spíš trávili v Praze? 

E.T.: Ano, taky tam. Taky samozřejmě. 

P.S.: A ještě by mě zajímalo, jak vypadaly ty sousedský vztahy. Asi na tý samotě, 

předpokládám, že teda tam jste byli spíš s těmi přáteli z Prahy. 

E.T.: Tam sousedi nebyli, tam sice byla hned vedle chalupa Pražáků, ale ti tam jezdili málo 

a v těch Jizerských … 

P.S.: S místními jste se setkávali tam? 



 

E.T.: Místní z vesnice, která je vlastně asi 1,5 km nebo 2 km, tak my jsme znali jedinýho 

člověka, kterej nám pomáhal. To byl traktorista místní, tak ten nám pomáhal. Ale jinak jsme 

z tý vesnice neznali vlastně nikoho. Ale na tom Sedlčansku má spousta známejch lidí 

z Prahy chalupy, takže jsme se navštěvovali mezi těma chalupama. Ale to nejsou 

sousedský vztahy, že jo. Kdežto v Jizerských horách, tam hned vedle další chalupa, byly 

vlastně děti stejně starý jako naše, takže ty se kamarádily, my jsme se s jejich rodičema 

kamarádili. A teď ta dcera, kterou znám od malička, vedle nás, tu jejich chaloupku, ona 

byla malá, stará, tak shodila, vlastně staví znovu a rozšířila se k nám, ale protože já raději 

dávám přednost dobrým jako sousedským vztahům, tak jsem to samozřejmě povolila. 

Protože pro mě je podstatnější, když ke mně přijde na kafe, než abych měla kus toho 

pozemku a vlastně všechny ty chalupy v okolí nějak měli vrstevníci naši, takže tam se 

znám, tam to je tak, že se navzájem navštěvujem a tak. 

P.S.: A zase místní? 

E.T.: Místní tam nejsou. 

P.S.: Tam vůbec nejsou? 

E.T.: Ne. Tam nejsou. Já jsem viděla třeba film dokumentární od pana Štingla, to jste asi 

určitě viděla, to jsou o Pasekách, já jsem se ho tehdy ptala, jak je to možný, já jsem 

nevěděla, jestli to jsou ty Jizerské hory. Já znám úplně jiný Jizerský hory. Protože tam 

nezůstal vůbec nikdo. A právě teda, abych se vrátila k tomu filmu, tam naopak nebyli 

vůbec žádní Němci. To je vlastně historie od 1. světový války před druhou a to je jak úplně 

z jiný oblasti. Kdežto u nás byli samí Němci. Úplně všichni museli odejít až na dvě místní 

rodiny. Jedna chalupa nad náma, se kterou jsme se přátelili, ta paní Šretrová byla asi ve 

věku mé maminky, takže když před deseti lety umřela, tak to koupil nějaký Pražák, takže 

tím pádem zanikla tato rodina. Její dcera je někde odstěhovaná. Vdala se a odstěhovala 

se pryč a syn jí umřel teda v mladých letech a pak druhá rodina, ti tam jsou doposud, to 

byl Němec, který teda taky zemřel, ale jeho syn je mladší než já asi o pět let a ten zůstal 

tam a ten je prostě místní, s tím si tykáme, chodí k nám, je to zedník. Takže tam všechny 

ty chalupy zná v okolí, takže vychází úplně normálně. Mluví německy, mluví česky. Ale 

nemluví spisovnou němčinou, ale nářečím, kterým když někdy něco řekne, nerozumím 

mu, tak se vlastně dohadujem, co mi chtěl říct. A jinak jsou tam opravdu všechny chalupy 

těch rekreantů, který přijíždějí z Prahy nebo místní teď už, který to koupili, přišli z Prahy, 

koupili to a dělají z toho penziony. 

P.S.: A jsou tam třeba i někteří už natrvalo? 

E.T.: Jsou. 

P.S.: Že se tam třeba nakonec přestěhovali? 



 

E.T.: Tam vlastně jsou tři velký penziony. No ne, tam se přistěhovali natrvalo z Prahy, ten, 

co koupil po tý Němce, ten tam opravdu bydlí. Teď si tam zařídil vlek, ale takový jako pro 

malý děti, ale ne díky tomu, že nebyl z nich, tak vlastně ho ještě nepoužil a ten tam je 

natrvalo. Ten je místní. A potom ti, který to koupili, větší objekty, aby tam udělali penziony, 

tak ti tam žijí jako správcové. Takže jsou tam sice natrvalo, ale ne tak, že by to byl jejich 

domov, kde teda jsou jenom oni, ale mají tam nějakou, zřejmě jeden pokoj v penzionu, 

protože se starají o ten penzion. 

P.S.: A třeba na tom jihu, kde sice ta vesnice byla dál, ale byli tam ti místní, setkali jste se 

s tím, jako že by vás nějak označovali jako za Pražáky? Že by se na vás nějak divně 

koukali? 

E.T.: Ne. Vůbec ne, ale my jsme s nima opravdu nepřišli do styku. To je opravdu daleko od 

tý vesnice. Možná, že o nás třeba mluvili v hospodě nebo tak, ale já jsem se s tím 

nesetkala a nevím. Opravdu nevím. A zajímavý ale bylo, že my jsme podepisovali tu 

smlouvu, na Silvestra to bylo. A teď teda nevím, jestli to byl rok 1983 nebo 1982, nevím, 

neumím si to, nevím přesně. Ale tehdy to musel podepisovat někdo z obecního výboru. 

Nevím, jak to už bylo, ale že nám prostě tenhle termín určil, na Silvestra, já nevim, třeba 

v 9 hodin ráno nebo 1. 1. po Silvestru v 9 hodin ráno přijeďte, jinej termín nemám. A pak, 

když jsme se s ním bavili, tak on řikal: „ No, to já jsem vám dal schválně, protože vy, 

Pražáci, si myslíte, že se všichni kolem vás budou točit a tak.“ Takže kdo ví, jak to tam v tý 

vesnici bylo, ale my jsme se s tím nesetkali nebo aspoň já teda ne. 

P.S.: A třeba potraviny jste si vozili z Prahy nebo dalo se to tam sehnat? 

E.T.: To se vozilo z Prahy. Protože tehdy ty obchody vůbec nebyly. Teď není problém zajet 

večer kamkoliv, ale tehdy si to člověk vlastně musel všechno dovézt. 

P.S.: A jak jste se vlastně, jak jste našli tady tu usedlost? 

E.T.: Tu samotu? 

P.S.: No. 

E.T.: To my jsme po ní pátrali. My jsme prostě chtěli tuto oblast. 

P.S.: Protože to už v těch 80. letech nebyl moc dostatek takových volných … 

E.T.: Tuto oblast jsme chtěli a chtěli jsme prostě nějakou samotu a tak. Takže my jsme ji 

jako hodně dlouho hledali. To byla rodina, která měla hodně dětí a všichni se nějak 

rozprchli a umřela jim maminka a oni to vlastně prodávali, protože buď by musel jeden 

vyplatit všechny ostatní, nebo takhle to měli lepší. 

P.S.: A třeba uvědomovala jste si někdy rozdíl mezi chatou a chalupou, jak jsou takový ty 

chatařský …? 

E.T.: To určitě. 



 

P.S.: A vždycky jste rozhodně chtěla chalupu? 

E.T.: No, to já bych chatu nechtěla. 

P.S.: A proč? 

E.T.: To je pocit úplně jinej. To je asi tak, jako když bydlíte v paneláku, anebo když bydlíte 

v normálním domě, že jo. To nechci nějak shazovat nebo něco, ale jako samozřejmě, 

kdybych neměla kde bydlet, tak bych byla vděčná asi za ten panelák. Ale když jsem prostě 

chtěla chalupu, tak jsem sháněla chalupu. Chaty mají svoje kouzlo, určitě. Ale zase pro 

jiný typy, než jsem já. 

P.S.: Vy jste spíš toužili po nějaké té samotě a klidnějším prostředí? 

E.T.: Ne, to jde, už duch toho domu je úplně jinej. Neumím to popsat, nevím, proč. 

P.S.: Já vás chápu, já jsem jenom nechtěla to říct. 

E.T.: Samozřejmě, jako svoje kouzlo mají i ty chatový kolonie, ale pro někoho jinýho. Svoje 

kouzlo má třeba oblast, kam se sjíždí trampové, který mají třeba hausbóty nebo jak se to 

jmenuje. To taky je úplně jiná atmosféra a má to pro ně určitě větší kouzlo a možná, že si 

to daleko víc užijou, než někdo, kdo má nádhernou samotu a přijede na tu samotu. To jako 

je pravda. Ale jako já jsem chatu nikdy nechtěla. 

P.S.: A kdybyste mohla nějak shrnout, jaké byly výhody nebo nevýhody nebo měla vůbec 

ta chalupa nějaké nevýhody pro vás, když se soustředíme na ty 70. a 80. léta? 

E.T.: Má to velký nevýhody. Nevýhody má v tom, že vlastně krade čas člověku. Ten čas je 

omezenej a přece je strašnej rozdíl v tom, že vy jedete teda 120 km, strávíte tři hodiny na 

cestě, pak teda přijedete tam, než to roztopíte, než tam uklidíte, vždycky, než smetete ty 

pavučiny a tak dál, pak jste tam jeden den a pak jedete zase zpátky, jo? Jako možná, že 

daleko lepší by bylo, místo tří hodin v tom autě si přečíst, teď je tak nepřeberný množství 

informací, který člověk může vstřebat a pak si třeba udělat výlet někam na hrad. My třeba 

hodně děláme výlety po takových místech a já teď vidím to, co za našich mladých dob 

nebylo, a sice to, že tam třeba přijede dědeček s babičkou a to není v penězích, tohleto 

cestování jako po vlastech českých, to vůbec není v penězích. Oni přijedou vlakem, 

dovezou si svačinu s sebou, takže to není o penězích, ale třeba ten jejich vnuk, kterýho 

přivezou, tak vidí nějakou úplně jinou výstavu někde v nějakým městě a pokud člověk má 

tu chalupu a buduje tu chalupu, tak prostě nemůže stihnout všechno. Takže to je 

nevýhoda. Výhoda je v tom, že zase naopak, když vy třeba, a pak, že to stojí peníze. 

Takže máte volbu, můžete ty peníze věnovat na nějaký různý cestování a výlety a tím 

vlastně strávíte ten čas, v kterým budujete tu chalupu. Ale nikdy se, ať přijedete kamkoliv, 

nebudete cejtit tak, jako když si vlezete třeba za tu pec na tý chalupě a když si tam čtete. 

P.S.: Vy tam máte pec? 



 

E.T.: My jsme si zbudovali dvě pece v tý na jihu Čech. Tady jsme zbudovali původně, než 

jsme koupili na jihu Čech, tak jsme zbudovali kachlový kamna, který teda nefungovaly, 

takže já jsem je musela potom zbourat a teď tam nemáme nic. Teď tam máme Petry 

nějaký. Vyhřejou, ale ten pocit to není. 

P.S.: A výhody? 

E.T.: Výhody toho, že si můžem vlézt za tu pec a můžeme si číst. Takovej ten pocit, že 

prostě tady je místo, kam já si uteču, kde teda si to vychutnám, takhle. Kde nejsem 

hostem. Protože při tom cestování člověk pořád je někde jakoby na návštěvě. 

P.S.: A vidíte ještě nějaký rozdíl teďka 90. léta ať už 21. století a tenkrát ještě před 89. 

rokem, v tom chalupaření? 

E.T.: No vidím. Protože před listopadem jste vlastně neměla tolik volby, jako teď. Teď se 

můžete opravdu rozhodnout, jestli chcete jezdit pravidelně udržovat chalupu do Jizerek 

anebo jestli si vyjet k moři někam do Asie nebo do Jižní Ameriky. To jste neměla. Tehdy 

jste vlastně neměla možnost. 

P.S.: A jezdíte tam teďka stejně často jako tenkrát nebo spíš teda míň? 

E.T.: Ne. To je tak, že tehdy jsme jezdili hodně, ale pak přišel listopad a já jsem najednou 

měla strašnou fůru práce, takže já jsem nemohla ani jezdit, ani časově. Teď je to tak, že 

vlastně toho času budu mít víc, protože díky nemoci v rodině musím řešit tu nemoc. Ale 

zase mi to přinese to, že nebudu tolik pracovat a budu mít víc času. Takže teď tu chalupu 

dám do pořádku a pak ji prodám a půjdu na jih. Takhle jsem si to já … 

P.S.: Kvůli počasí? 

E.T.: Kvůli tomu, že jsem se dozvěděla, že to je vlastně konfiskát po tom Němci a to je pro 

mě, to mi vadí, to mi opravdu hodně vadí. Ale zase na druhý straně prostě chci mít někde 

místo kromě Prahy, takže jsem se rozhodla a chtěla bych spíš nějakou malou vesničku na 

jih od Prahy. Nevím, jestli se ještě taková dá sehnat nebo nedá. Pak mě strašně 

ekologický stavby a to v těch Jizerkách nejde. Tam je málo sluníčka. Takže prostě nějak to 

budu řešit, pokud na to ještě budu mít čas a sílu. Protože už teď jsem v důchodě, takže to 

už člověk asi si nemůže moc plánovat. 

P.S.: A vaše děti tam jezdí? 

E.T.: Děti jezdily na ten jih. Hlavně dcera tam hodně jezdila. Ta, myslím, že to tam má 

hodně ráda. Ale teď se z různých důvodů rozhodla, že tam přestane jezdit. No a syn jezdí 

do těch Jizerských hor. Dcera teď je zrovna v těch Jizerkách. 

P.S.: Takže určitě si to tam také užívají. 

E.T.: Hm. 

P.S.: Tak já nevím, jestli ještě chcete něco dodat?  Já už jsem, myslím, vyčerpala svoje 



 

okruhy otázek. 
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E.S.: Takže můžeme třeba začít vaším rodinným zázemím, odkud jste, rodiče… 

A.T.: Říkám, i když jsme jako všichni včetně rodičů rodilí Pražáci, tak nějaký ty kořeny tam 

jsou u těch Orlických hor a táhlo to tam i otce tím, že tam trávil teda v podnájmu letní byt. 

Jenže to bylo hluboko před válkou a zhruba na konci války tam chalupu koupili. Nebo 

těsně po válce tam koupili chalupu. A do tý mě taky odvezli, říkám, asi tak dva měsíce po 

mým narození. 

E.S.: A vy jste se narodil? 

A.T.: V pětačtyřicátým. A od tý doby jsem tam prakticky trávil veškerý prázdniny, to dětství 

do školy, do těch šesti let samozřejmě delší dobu, vždycky jsme tam byli s matkou a otec 

za námi dojížděl. A od školních let jsem tam trávil prázdniny a nejenom já, ale spoustu dětí 

v mým věku v těch okolních chalupách, ty tam jezdily za svýma babičkama a dědečkama. 

Protože jejich rodiče odtamtud pocházeli. My jsme tam vlastně měli takovou partu, já 

nevím, dvanácti lidí, těch dětí a všichni se tam vždycky hrozně těšili. 

E.S.: A celý dva měsíce jste si mohli všichni spolu hrát. 

A.T.: No. A když mně bylo nějakých těch 16, 17 let, no tak ty návštěvy začaly řídnout, že jo. 

A jezdil jsem hodně pod stan a na tu vodu a myslel jsem si, že teda tam budu jezdit 

víceméně na návštěvu tak dvakrát do roka. Jenomže jako byl jsem odhodlaný, že tam 

jezdit nepřestanu nikdy, to bylo jasný. Protože to člověku přiroste natolik přeci, že … No, 

takže jsem jezdil do tý chalupy těch mých rodičů, ale protože mám sourozence starší o 

dost, tak jsme se nějak museli podělit a vzhledem k tomu, že se vedle naskytla příležitost 

koupit chalupu a místní lidi mě považovali víceméně za svého… 

E.S.: Vy jste tam byl od malička a rodiče … 

A.T.: Tak do mě začali šít, abych já tu chaloupku koupil, aby ji nekoupil někdo cizí, protože 

někdy měli prostě zkušenosti s těma, jak jim říkali, lufťákama špatný. Když je neznali, když 

tam někdo přibyl neznámý. Tak já zpočátku jsem o tom vůbec nechtěl ani slyšet, ale 

nakonec jsem se nechal ukecat, bylo mně 25, když jsme měli první dítě a tím pádem to 

bylo výhodný, že tam manželka s dítětem mohla trávit třeba celý dva, tři měsíce. A totéž 

byli kamarádi, se kterýma jsme kamarádili my, ti měli taky stejně starý dítě, takže my jsme 

tam ty ženský odstěhovali někdy, já nevim, koncem května, když byly na mateřský a jezdili 

jsme za nima na sobotu a na neděli a do září tam byly s těma dětma, což jim úžasně 

vyhovovalo, protože tam je opravdu jako ovzduší ještě pořád jedno z nejlepších. 

E.S.: A když jste tu chalupu koupil, tak musel jste ji nějak opravovat nebo rovnou tam 



 

mohly začít jezdit s těma dětma? Ta chalupa byla v pořádku? 

A.T.: Byla obyvatelná hned, i když dost omezeně, protože byla přizpůsobená dvoum 

babkám, který tam bydlely  před námi. Takže jsme potřebovali jednak teda zvýšit hlavně 

kapacitu lůžkovou a protože jsme věděli, že tam zatím jezdit sami nebudeme, že s námi 

budou jezdit pořád ti kamarádi a my zase jsme jezdili k nim, že jo, i když to bylo na kratší 

dobu, tady blízko Praze do chaty, takže díky těm kamarádům taky vlastně nás na to bylo 

víc, protože oni mně pomáhali a postavili jsme nahoře dvě ložničky. Když jsme to koupili, 

tak to bylo úplně plný sena a slámy, což sloužilo k zateplení. Teď ta půda a stodola, takže 

to bylo obyvatelný jenom dole, tam byly jenom dvě místnosti. Jedna místnost velká, který 

se říká ta sednice nebo světnice, tam říkají místní sednice, s těma kachlovýma kamnama 

velkýma s pecí a zadní taková, jako takovej pokojíček. Takže ze začátku jsme spali v tom 

pokojíčku i v tý světnici a pak, když se postavily nahoře dvě ložnice na tý půdě po 

vystěhování toho sena a slámy, tak jsme měli slušnější a lepší spaní a i to bylo lepší pro 

děti, že mohly být oddělené a tak. Takže tohle to je ten začátek. Ovšem tenkrát ty 

možnosti byly, že jo, horší, no horší, tak oni dneska mladý asi nemají o moc lepší, takže se 

to dělalo postupně. Třeba rok se dělalo, veranda se postavila, pak zase rok se udělala 

pauza, postavily se ty pokojíčky nebo teda možná, že jsme tenkrát dělaly dřív ty pokojíčky 

hlavně, abychom vyřešili to spaní. Ale celou tu dobu jsme byli takoví chalupáři jako ne 

zarytý, že jsme se věnovali jenom tý chalupě a ničemu jinýmu a snažili jsme se, taky to 

bylo samozřejmě tím věkem, protože nám bylo od 25ti do 30ti, 35ti, tak jsme se snažili o tu 

činnost využívat to tam, což je taky výhoda, že je to v zimě použitelný na lyžování a v létě 

na koupání. 

E.S.: Výborný místo, no. 

A.T.: Protože po šesti kilometrech od toho je přehrada s bezvadnou, čistou vodou. Takže 

jsme prostě vždycky něco udělali na tý chalupě, ale ne, že bysme dřeli od pátku do neděle 

nebo to. Dvě, tři hodiny jsme mákli všichni a pak samozřejmě se jelo v létě k vodě nebo 

volejbalový hřiště jsme dokonce přímo před chalupou postavili. To sloužilo moc let a pak 

jsme si postavili takovou mini káru, na který jsme jezdili sami i s dětma. A pak jsme začali i 

s rogalem. 

E.S.: Až tak? 

A.T.: Takže furt byla nějaká činnost, která opravdu byla zábavná, aby se vyrovnala s těma 

pracema, který … 

E.S.: Takže jste jako pojili příjemný s užitečným. 

A.T.: No, protože ono se taky ještě k tomu musely dělat i spotřební práce, jak já jim říkám, 

to znamená sekat trávu a jezdit na dříví do lesa a pak ho zpracovávat. A to je spotřební 



 

práce, která za rok není, tráva není vidět za měsíc nebo za 14 dní, ale to dřevo se vždycky 

udělalo tak na rok a zase se mohlo znova. A taky to byla práce dost tvrdá. Ale myslím si 

jako, že je to příjemný, že člověk nehnije nikde nebo nějak nestagnuje přílišným…, prostě 

je furt v pohybu.  

E.S.: Ten odjezd z Prahy musel bejt vždycky hrozně jako povznášející pro vás, když jste 

tady trávil celej tejden, jezdil jste každej víkend? 

A.T.: Když tam byly ty manželky s dětma, tak jsme jezdili každej víkend, dokonce jsme se 

snažili brát k tomu ještě třeba den dovolený nebo den volna nějak, že se něco nadělalo 

přes tejden, protože když jsme tu byli, já nevim, sami, tak nám nezáleželo na tom, v kolik 

jsme chodili domů. Tak jsme zůstali kolikrát v práci přesčas nebo za náhradní volno a pak 

jsme třeba mohli jet už ve čtvrtek nebo zase se vracet v pondělí. Takže to bylo každou 

sobotu a neděli. A takový ty mrtviny, to jaro a podzim, kdy se tam jezdilo jednou za měsíc 

třeba a v zimě, kdy byl sníh a opravdu dobrý podmínky, tak jsme jezdili taky každej tejden. 

A ty děti už se na to šíleně těšily a byli jsme teda výjimečný tím, že jsme měli tu svoji partu, 

jak jsem řikal, já nevim, zhruba osm dvojic a těch osm dvojic mělo taky osm dětí postupně 

teda. A vždycky jsme se domluvili, pokud možno, aby byly stejně starý, aby si odbyly školu 

ve stejným věku a manželky, aby si to odbyly, takový ten jinej stav a tohle to. Náhodou se 

to i docela povedlo u těch druhejch dětí, že jsme si to naplánovali všichni takhle nastejno. 

A potom teda, když ty děti začaly tak nějak dorůstat do toho pubertálního věku, tak jim 

vůbec nevadilo, že jezděj s námi. Jiný už prostě nechtěly v 16ti, v 15ti, v 17ti s rodičema, 

kdežto tydlety naše se těšily, protože vlastně nejely s rodičema, ale s tou svojí partou, 

generační partou, stejně starý. Takže to bylo bezvadný. 

E.S.: Vy jste chodil na střední školu? 

A.T.: Já jsem chodil normálně na tom Žižkově do základní školy a v devítce jsem skončil 

s tim, že jsem šel do učení tady na letiště na ten obor letecký mechanik. 

E.S.: Jak vás to napadlo? 

A.T.: No tak já jsem k aeroplánům tíhnul od malinka, takže jsem jako měl chuť něco 

takovýho dělat, ale ono to nebylo tak jednoduchý, protože se přijímalo 26 lidí pro celou ne 

Prahu, ale v podstatě pro celý Čechy a byl o to velkej zájem, takže upřednostňovali děti 

zaměstnanců, což já jsem neměl, takže jsem tam chtěl jít z osmičky, to mě nevzali a řekli 

mi ale, že mam možnost ještě jednou se přihlásit za rok, protože poprvé byla devítka. Do 

tý doby byly jenom osmý třídy a já jsem teda šel do tý devítky a za rok jsem to zkusil a 

vzhledem k tomu, že už o mně věděli a asi si řekli, když o to bojuju podruhý, tak mě vzali. 

Tam jsem se vyučil, to byl tříletej výuční obor a pak byla ještě dvouletá nástavba školy, ta 

už byla dobrovolná a ta byla zakončená maturitou. Buďto jsme mohli mít jako všeobecný 



 

vzdělání nebo odborný, střední. Protože jsme tam měli odborný předměty letadla a motory. 

E.S.: A vy jste si zvolil …? 

A.T.: Já jsem měl zvolený to, že jsem měl možnost nebo respektive vypsáno obojí. Takže 

jsem makal na čeština, ruština, matika a ty letadla a motory. Takže to bylo jako oboje 

dvoje. 

E.S.: A potom jste šel pracovat rovnou na letiště? 

A.T.: To už jsem tam pracoval. Protože ten učňák v podstatě od těch 15ti let byl přímo na 

letišti a pak od těch 18ti let vlastně jsme to dělali, třikrát v tejdnu jsme dojížděli do tý školy 

po práci. To jsme měli na to to studijní volno vždycky, takže se dělalo třeba jenom 

dopoledne 4 hodiny a pak se třikrát v tejdnu jelo tam na letiště. 

E.S.: A když jste tam pak už úplně nastoupil, tak normálně pět dní v tejdnu, vlastně šest, 

pracovní sobota? 

A.T.: No, tenkrát ještě byly pracovní soboty, jenomže já jsem skončil a šel jsem hned na 

vojnu, protože to už jsem musel mít odklad kvůli tý škole. To už mně bylo 19, když jsem šel 

na tu vojnu nebo 20 v podstatě. 

E.S.: Takže jste šel na vojnu, pak jste začal pracovat na letišti? 

A.T.: Na vojnu jsem šel taky na letiště do Kbel a pak jsem se vrátil teda zase zpátky do 

Ruzyně a v podstatě jsem od těch aeroplánů za těch, já nevim, 45, 47 let, se dá říct, 

neodešel. 

E.S.: A to vlastně, jak jste pak jezdili na tu chalupu s těma známýma, to byli taky lidi jako 

odsaď? 

A.T.: No tak jeden kamarád se učil se mnou, ale to byl v podstatě jedinej a ti ostatní, druhej 

byl z vojny, tam jsme jako měli takovej asi nejpevnější vztah nebo teda máme všichni do 

dneška bezvadnej a ti tři přivedli dalšího kamaráda. Ale tenhle kamarád z tý vojny měl tu 

chatu tady v Petrově, takže jsme jezdili v létě k nim, v zimě oni k nám a v létě, teda 

respektive na delší dobu oni taky k nám. My jsme tam jeli vždycky víceméně to jaro a 

podzim, když to nestálo za to na nějakou tu delší cestu. 

E.S.: A to ještě, když jste neměli svou chalupu, tak jste jezdili už jako ke kamarádům? 

A.T.: Když jsme neměli svou chalupu, tak jsme jezdili do naší chalupy, do chalupy našich. 

Ta byla k dispozici prostě a vždycky jsme se nějak domluvili, jestli tam pojedeme my nebo 

ségry. Jenomže ségra druhá, ta starší, což je Kubova babička, tak ti měli zase ne přímo 

chalupu, ale takový stavení v Chudenicích, to je na Domažlicku a ti jezdili většinou tam. 

E.S.: Takže to jste tam měli docela místo tam být. 

A.T.: Takže jsme se v podstatě střídali jenom s tou jednou sestrou na tu chalupu takhle na 

víkendy nebo na tu dovolenou. 



 

E.S.: Takže vlastně to, že jste si koupil vlastní chalupu, fakt bylo spíš jako donucení těch 

místních? Že jste ji tady nepotřeboval. 

A.T.: No tak nepotřeboval, ale jako bylo to velice vhodný. Protože ono, ať jsme upřímný, já 

s těma ségrama dodneška vycházím strašně dobře a možná mimořádně dobře, protože 

když vidím, jak se to jinde třeba hádá o majetky, o všechno, tak stejně neznám případ, kde 

by to jako dopadlo nějak moc dobře, když mají… 

E.S.: Když se o něco mají dělit. 

A.T.: Copak dělit, ale když mají jednu věc prostě dva sourozenci nebo dva dobří kamarádi, 

jednu věc mam na mysli, takovouhle nemovitost nějakou, protože to, co se líbí jednomu, to 

se nelíbí potom při dobudovávání a při různých úpravách druhýmu a tím pádem jako se 

dohodnout: „Hale, já bych támhle ještě dostavil pokojíček.“ „No, já ne. Já bych chtěl mít 

tady zahrádku.“ „Já bych zase chtěl mít radši garáž.“ A už to jede. Takže přeci jenom 

todleto bylo dobrý a hlavně teda je nepříjemný, když si člověk vodí kamarády ne přímo do 

svého. I když je to rodičů nebo to. Ale prostě když to není přímo moje, tak vždycky se … 

Já to vidím, dneska kluci. Sice mi vždycky oznámí: „Nás tam pojede osm.“ Protože 

málokdy tam jedou sami s tou svojí partnerkou nebo s tim, ale nějak jsme se tak dohodli a 

udělali jsme takovou prostě, že tam nebude jezdit víc než osm lidí. Ono je tam osm lůžek a 

i když nás třeba v mládí tam bylo, jak jsem řikal, 15 někdy, tak vim, že ta chalupa potom 

opravdu trpí takovým velkým počtem lidí. A pak ledacos se rozbije a i je nebezpečí při 

nějakých takových hrátkách, že se to tam podpálí, někdo neopatrně s cigárem, protože je 

to všechno dřevěný. 

E.S.: Hm, 15 lidí se hodí v tom případě, že všichni pomůžou s nějakou prací, třeba se 

sekáním dřeva. A to jste jezdili do lesa nějak, jako to jste mohli? Sbírali a pak to? 

A.T.: Tam je les hnedka 200 metrů a tam bylo možný se dohodnout s hajným, buďto 

polomy nebo soušky, ale muselo se to prostě to místo, který nám on určil, tak se muselo 

úplně dokonale vyčistit. A pak jsme si mohli odtamtud veškerý tohleto jako vadný dřevo 

vytěžit. 

E.S.: Takže jste to měli dobrý tím, jak jste tam byli jako známí, ta rodina, to je fakt výhoda. 

A.T.: No, to bylo právě výborný, že já, ať jsem přišel, kam jsem přišel, tak všude mě brali 

víceméně spíš jako místního než chalupáře nebo než teda lufťáka. 

E.S.: A bylo tam hodně lufťáků v tý oblasti, jak máte chalupu? 

A.T.: No tak, když náš táta začínal v podstatě, tak byl asi jeden úplně z prvních. A 

postupně za ty léta to přibývalo a přibývalo a dneska de facto, protože jsou to chaloupky 

rozmístněný po kopcích, není to taková nějaká klasická vesnice jako v Jižních Čechách, 

kde by byly pohromadě, tahle naše vesnice třeba má 19 čísel a z těch 19ti čísel je pět 



 

nebo šest stále obýváno. Jinak jsou to všechno rekreační. A to samý po těch okolních 

kopcích, okolo ty  vesničky nebo takový ty části toho velkýho skoro městečka je víceméně 

všechno rekreační. 

E.S.: A to je teďko jako záležitost posledních let nebo zvláště před revolucí, jako že už tam 

bylo hodně lufťáků? 

A.T.: Už tam bylo před revolucí hodně, pomaloučku. No a tak, jak prostě ty starý lidi 

umírali, tak tam začaly jezdit ty jejich děti a udělaly z toho vlastně rekreační chalupy. 

Většina z nich, málokdo to prodal, že by o to vůbec neměl zájem. Pokud nebydlel přímo 

v tom místě někde, ale pokud byla vdaná do města, já nevim, do Hradce nebo jsou tam do 

Prahy holky vdaný, tak ty tam celej život taky jezdily. 

E.S.: Takže vlastně je tam většina lidí na chalupách, který tam jsou už po generace? Že to 

nejsou takový ty úplně typický jako …? 

A.T.: No, sem tam někdo je, ale … 

E.S.: Takže třeba jako takový ty vztahy jako místní versus vy, jako lufťáci. A ti někteří jiní, 

kteří tam byli jako lufťáci, bylo to třeba znát na tom chování k nim? 

A.T.: No tak pár těch rodin tam bylo, který jako nebyly moc v oblibě. Ale dá se říct nepatrný 

procento. Hlavně tenhle kraj je takovej, bych řekl, hrozně mírumilovnej. Já samozřejmě od 

těch 16ti nebo 17ti let jsem tam chodil na zábavy nebo na nějaký takový plesy, tancovačky 

a já jsem tam za celej svůj život nezažil jedinou pranici, rvačku. Když jsem tady 

s kamarádama šel sem na Kladensko, tady nebyl jedinej ples, kterej by neskončil krví. 

Jedinej! A tam jsem jedinej, a že jsem jich tam absolvoval teda, nezažil jedinou rvačku 

kromě jedný, jedinkrát, a to se neprali místní, to jsme se prali my, chalupáři nebo teda 

chataři, ony jsou tam i chaty, chataři a chalupáři, jsme se poprali s Rusákama. 

E.S.: S Rusákama? 

A.T.: No. Protože tam byla posádka ruská a oni přišli poprvé na zábavu. To se teda nikomu 

nelíbilo po tom osmašedesátým, kdy nás obsadili, tak to bylo asi v 71. roce, začaly na ně 

řeči, začali jsme do nich šťouchat, šťourat, ať jdou pryč, že tam nemají co dělat a začali 

jsme se s nima prát, no. Tak to byla jediná pranice. 

E.S.: A když jste řikal, že to byli chalupáři a chataři, místní se s vámi neprali? 

A.T.: Ne. Místní prostě jsou s odpuštěním srabi. Buďto teda jsou srabi nebo jsou takový 

prostě, ona je tam dodneška obrovská pobožnost taková, až, že jo, tam nevynechají mši 

jedinou nedělní, a tak prostě to mají i asi tak nějak v krvi, tu lásku k tomu bližnímu, že … 

E.S.: Takže kraj mírumilovný, tím pádem tam nějaká rivalita nebyla, to je dobrý. Takže 

vlastně teda v 71. roce jste koupil tu chalupu, začali jste to tam nějak přestavovat, aby se 

tam dalo bydlet, jezdili jste tam se známýma, s kamarádama jako vlastně ve velký partě. A 



 

když už potom i ty druhý děti odrostly, tak pak jste tam jezdili už jako jenom kámoši vy 

zase, ten základ? 

A.T.: Jakmile odrostly ty druhý děti, tak už se začalo, ještě bych chtěl podotknout, že 15 let 

ti jedni kamarádi neměli žádnou chatu ani chalupu, takže 15 let jezdili k nám. Většinou 

s náma, ne pokaždé třeba, ale dejme tomu ob jednou. To už děti byly velký, byly už prostě 

ve věku, já nevim, pomalu na ženění nebo na vdávání a oni tam sháněli chalupu pro sebe. 

Já jsem jim pomáhal díky těm svejm známostem, až jsme teda sehnali chalupu tady 2 km 

od nás a de facto od toho 86., 87. roku zhruba, oni tu chalupu koupili, mají ji do dneška, 

takže teďko prostě jezdíme my do svýho, oni do svýho, ale v podstatě večery, snažíme se 

domlouvat, abychom vždycky jeli tu danou neděli oboje dvoje rodiny, a ty ostatní si dělíme 

teďko, jo? Samozřejmě, že nejezdí tak často jako my, ale, dejme tomu, třikrát za zimu 

jedou s náma dvakrát, třikrát a jedna rodina jede k nám a druhá rodina jede k nim.  

E.S.: A večer se všichni sejdete. 

A.T.: Samozřejmě. Večery jsou všechny společný. Buďto u nich nebo u nás nebo 

v hospodě. 

E.S.: Takže to vlastně furt udržujete po spoustu let, ty samý lidi, už jich není tolik, protože 

jsou bez dětí… 

A.T.: No určitě. Takže se musíme vždycky hlavně domluvit, že tam pojedou buďto starý 

nebo mladý. Protože ty mladý tam jezděj zrovna tak jako my zase, už některý se svýma 

rodinama, ale zase ta parta těhletěch našich dětí prostě taky minimálně dvakrát, třikrát za 

sezonu tam jedou všichni dohromady. 

E.S.: Jasně, v zimě, v létě více, na jaře, na podzim je to trošku slabší. 

A.T.: Tak ty velikonoce většinou jsou a jinak podzim je takovej … 

E.S.: A to vlastně znamená, že vlastně úplně od těch prvních přestaveb, aby se tam dalo 

jako spát pro více lidí, tak jste tam žádný zásadní změny nedělali na tý chalupě? 

A.T.: No, do dneška se dá říct, že ne. Jedině, co jsme udělali, že tam byl suchej záchod, 

tak jsme předělali samozřejmě ten suchej záchod, ten jsme předělávali dvakrát. Jednou 

byla ještě ta kadibudka vystrčená takhle mimo chalupu nad bejvalej hnůj, tak jsme ji dali 

dovnitř, ale pořád byla tam taková jako kabinka a ten suchej záchod pořád byl suchej. A 

pak, já nevim, před nějakýma deseti, dvanácti leti jsme, no, to už bude patnáct, jsme 

postavili, vevnitř byl chlív, kterej byl kdysi chlív a byl předělanej na dílnu, na takovou 

místnost, nářaďovna a to, co je potřeba, tak půlku z toho jsme vyčlenili na záchod 

splachovací, rozvedli jsme vodu a koupelnu, sprchovej kout. 

E.S.: Takže vlastně do tý doby tam nebyla ani voda? 

A.T.: Byla voda ve studánce dole ve sklepě. Tam se muselo chodit ze začátku s konví, pak 



 

jsme udělali takový čerpadýlko nahorů, takže se ta konev nahoře vždycky natočila a před 

nějakýma těma dvanácti, patnácti lety jsme udělali ten rozvod tý vody, takže od tý doby už 

je tam i jako vodovod z vodárny. 

E.S.: Ale když jste měli ty malý děti, tak tam jako, že voda … 

A.T.: To bylo opravdu napínavý, protože ty ženský se tam namakaly, za prvé nebyly žádný 

pleny Pampersky, ale všechno se muselo vyvářet, prát a do všeho se musela ta voda 

natahat v kýblech. Žádný natáčení. Řikám, pak to čerpadlo teda aspoň tu vodu 

vypumpovalo nahoru do kýble nebo do konve, ale stejně se to furt přelejvalo a přeto a 

máchání, tak probíhalo to většinou venku, ohřát vodu. 

E.S.: A pec máte takovou tu klasickou, jak se na ní dá ležet? 

A.T.: Pec máme klasickou, máme na ní takovej molitanovej obdélník, kterej bejval na 

posteli a je normálně použitelná kdykoliv na spaní, hlavně na odpočinek, když se přijde 

z lyžování, tak se o ni všichni perou, aby se tam mohli na půl hodinky natáhnout, protože 

tam je příjemný teploučko a je to takový prima místo. 

E.S.: A vlastně k tý chalupě patří i třeba nějaká jako stodola? 

A.T.: To je spojený přímo se stodolou, protože to nebyl nějakej statek, ale bylo to teda 

hospodářský stavení. Třeba ta chalupa těch mejch rodičů, to nebylo hospodářský stavení, 

to byla vyloženě chaloupka u lesa, kde neměli žádný zvířata, maximálně kozu, aby měli 

mlíko a tam teda byl, ten původní majitel byl truhlář. Takže tam měl takovou truhlářskou 

dílničku a všechny ty dveře, okna z tý vesnice pocházejí od něj. Takže ta neměla stodolu 

ani chlív, jenom takovej chlívek kozí malej, kdežto tahleta moje chalupa od toho 70. roku, 

tam měli, já nevim, asi tři krávy nebo čtyři a prase a kozu a tím pádem k tomu bylo asi 5 ha 

polí a prostě nějaký to hospodářský zařízení bylo v tom přístodolku, jak se říká, a ve 

stodole potom byla nějaká sláma a seno. 

E.S.: A ty pole nějak jste se jako třeba snažili využívat? 

A.T.: No, to bylo napínavý. Protože, když jsme tu chalupu kupovali v tom 70. roce, tak 

k tomu bylo 5 ha polí. A já jsem samozřejmě, teda nikdo ty pole nechtěl, protože nám byly 

k ničemu. A navíc jsem měl ještě strach, abychom v tý době nemuseli třeba odevzdávat, 

tenkrát byly zákony různý, že se musely odevzdávat naturálie, tak já jsem řikal: „Já přece 

nebudu kupovat vajíčka, abych je odevzdával, že mám odevzdat 60 vajec měsíčně nebo 

nějaký maso dokonce nebo prase.“ Takže jsem měl snahu se toho zbavit a museli jsme 

žádat, napsat takovou žádost, vypsat Žádost státu československého o darování 

pozemku. Ale vlastně my jsme ten stát žádali, abychom mu mohli darovat ty pozemky. A 

ten stát československý udělal dotaz na místní JZD, jestli ty moje pozemky hodlá 

obhospodařovat dál, protože on je stejně už obhospodařoval a teď, když mu odpověděli, 



 

že ano, tak prostě nám odpověděli, že si to od nás milostivě vezmou. 

E.S.: Že to teda můžete darovat. 

A.T.: Že to můžeme darovat. Tím jsme se toho zbavili. Pak byla další věc, která je 

zajímavá u chalupaření, specielně v takových místech, kde třeba sháněli, a byl věčnej 

nábor novejch pracovníků, protože to byl poměrně chudej kraj, tam se lidi moc nehrnuli, 

hornatej a kamenitej a hlavně bramborářská oblast, tak hlavní důvod byl ten, že když 

někdo se přihlásil, že by tam šel pracovat, tak chtěl bydlení. A oni klidně takovouhle 

chalupu vzali a přidělili mu ji. A jediná možnost byla vyjmout tu chalupu, jmenovalo se to 

Vyjmutí z bytového fondu. To se musela podat žádost zase, Žádost o vyjmutí z bytového 

fondu, a tím pádem, jakmile to vyjmuli z toho bytovýho fondu, tak se z toho stal rekreační 

objekt a i když by bejval někdo přišel, tak tuhle stavbu nebo tenhle objekt už mu přidělenej 

jako nemohl bejt. 

E.S.: Jo. Ale stejně, vždyť to bylo vaše. 

A.T.: To je jedno. To byly takový zákony v tý době. 

E.S.: Takže kdyby třeba někdo přišel a řekl by: „Dobrý den, tady ten pán tady chce 

pracovat a my mu dáme vaši chalupu, aby měl kde bydlet.“ 

A.T.: No a ješté gól, kdyby on řekl, že v tom chce bydlet, tak to bylo úplně zpečetěný. Nebo 

by mně řekli, že mu ji nedají, ale že se tam musim trvale přihlásit k trvalýmu bydlení a 

někde tam poblíž pracovat. Buďto u nich nebo někde poblíž, aby to teda odpovídalo tomu. 

Pak by to bylo jako normální dům. Ale jakmile to byla takováhle chalupa nebo i dům 

používanej rekreačně a nebyl vyjmutej z bytovýho fondu, tak by bejval o něj člověk mohl 

přijít. Oni by mně ho vyplatili samozřejmě, oni by mně za něj dali tu odhadní cenu, ale 

musel bych vypadnout. 

E.S.: A dělali s tím nějaký problémy, s těma žádostmi o vyjmutí právě nebo ne? 

A.T.: Nedělali. Ono to zase na druhou stranu bylo výhodný pro stát nebo pro obec, protože 

například domovní daň z toho domku se platila třeba 150 nebo 200 korun maximálně, spíš 

120 nebo 150. A když ho vyjmuli z bytovýho fondu, tak se za to platilo 500. 

E.S.: A to je o dost víc. 

A.T.: Jako za rekreační stavbu. A to je dost velkej rozdíl. 

E.S.: My už jsme o tom mluvili, že na té chalupě jste trávili ten volný čas oproti Praze, jako 

že jste ji hodně využívali. 

A.T.: V každém případě. Říkám, i když tam byly práce, tak vždycky jsme si našli, v zimě o 

tom ani nemluvim, to se nedalo stejně nic jinýho dělat, než rekreovat. 

E.S.: To jste vyspávali a lyžovali. 

A.T.: Všecky tydle práce se musely dělat tam v tom prostředí, kde je sníh od listopadu do 



 

dubna, tak nějaký stavění nebo nějaký takovýdle práce prostě nepřicházely v úvahu. 

Jedině v létě nebo na podzim, na jaře. Takže v tý zimě jsme se výhradně rekreovali a 

v létě jsme se také rekreovali, ale přitom jsme stihli ještě jako přistavět nebo vylepšit nebo 

opravit. 

E.S.: A když jste tady jako pracoval na tom letišti, byla ta práce jako nějak třeba hodně 

náročná psychicky nebo fyzicky, že jste pak jako mohl se ještě o to víc těšit na tu chalupu? 

A.T.: To víte, že byla náročná. Kdo to viděl zblízka, tak vždycky to tvrdil nebo tvrdili lidi, ti 

se tomu divili, že prostě zůstávám v klidu kolikrát, když dělám takhle náročnou práci, ale 

fakt je ten, že jako zodpovědný a náročný to bylo moc, protože aeroplán není auto, aby 

zastavil u patníku, když se něco porouchá. Tím pádem člověk jako tomu musel věnovat 

opravdu jako celou tu pracovní dobu. Všechny ty práce, co se dělaly, tak se musely dělat 

s maximální odpovědnosti nebo nějakou poctivostí. 

E.S.: Jasně, nemohlo se to odfláknout, protože by to mohlo mít hrozný důsledky. 

A.T.: No a dělaly se většinou dvanáctky, takže potom se člověk vždycky těšil, že odtamtud 

vypadne zase na pár dní. Byla to výhoda těch dvanáctek, že zase byly dlouhý volna. Že 

tam člověk nemusel tolikrát jezdit. 

E.S.: Protože vlastně kdybyste pracoval normálně, tak pracujete teda od toho pondělí do 

soboty a pak jet těch 170 km na neděli… 

A.T.: Přesně tak. Tak zbydou jenom dva dni. Kdežto takhle potom jsem měl k tomu 

vždycky nějaký volno navíc. 

E.S.: To je dobrý, aspoň jste mohl trávit víc času na chalupě. A uvažoval jste někdy, že 

byste třeba ve stáří na tu chalupu se odstěhoval a začal tam žít? 

A.T.: No přesně tak, jako moji rodiče. Ti tam žili v podstatě, takhle, vzhledem k tomu, že je 

to tvrdší kraj, tak celoročně by to asi ani nebylo možný. Nebo bejvalo, ale bylo by to tak 

náročný, že čím je potom člověk starší, tak to by asi těžko to mohl absolvovat. Ale od toho 

května do toho října jsem počítal, že tam budu a doufám, jestli se toho ve zdraví dožiju, že 

tam budu opravdu, no. I když tenkrát mi to bylo naprosto jasný, protože jsem bydlel v bytě. 

Ale dneska pět let jsme tady nebo sedm let a přibyly mi tady práce, takže i když tam 

budeme čtyři, pět měsíců, tak tam nebudeme moct bejt vcelku, budu muset, já nevim, 

každých 14 dnů, každý 3 neděle jet sem a zase to tady nějak …, no syn se taky postará. 

E.S.: A třeba od tý doby, co vlastně bydlíte v rodinném domě, tak změnilo se nějak to, jak 

často jezdíte na tu chalupu? 

A.T.: Určitě. 

E.S.: A nějak hodně? 

A.T.: To mně právě sestra říkala, když jsem se sem stěhoval: „Počkej, teď už na tu chalupu 



 

tak často jezdit nebudeš.“ A já jsem řikal: „Ale, prosim tě, to víš, že budu. Furt stejně.“ 

Kdepak. Za prvé, ta potřeba už není zdaleka taková, jako byla z bytu. 

E.S.: Se vyvenčit. 

A.T.: Přesně. Tady ta zahrada je velice pěkná, sezení tady máme celý léto venku, ohniště 

tady máme a dobrý sousedy tady máme, tak se vzájemně navštěvujeme dobrovolně a u 

těch sedánek, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že se to ještě zase vzdálilo sice jenom o 

20 km, ale 20 km přes Prahu je jako 40 km po rovině, tak to je další důvod. No a přeci 

jenom v tý penzi těch peněz už nebude tolik na to cestování. Takže my tam teďko …, ale 

hlavně práce. Tady pořád je ještě tolik práce, kolik v bytě nebylo a tím pádem já, i když 

tam odjedu na tejden, na 10 dní, tak už mi zase tady straší, co mám udělat tady. Takže 

opravdu ta častota už není taková. 

E.S.: Takže tam jezdíte třeba jednou za měsíc? 

A.T.: No tak to určitě jo. Jednou za měsíc určitě. Obzvlášť teďko v zimě, když není … 

Říkám, teď je taková spíš pro nás rekreační doba, to lyžování, než potom to pozdní jaro a 

léto je spíš pracovní nebo dá se toho víc udělat, i když taky jezdíme na kolo a to. Ale ty 

práce do toho zasahujou víc. 

E.S.: Mně se líbilo, jak jste pěkně odlišil chalupáře a chataře, když jste mluvil o tý rvačce 

v tý hospodě, tak jste říkal, že tam byli chalupáři a chataři taky. To právě ne úplně každej 

jako rozděluje. 

A.T.: Tam nějak mi nepřipadá, že by se dělaly rozdíly jako mezi chatařem a chalupářem, 

protože vyloženě rekreační chatařská oblast, kde jsou opravdu takový ti trošku jako 

paďouský chataři nebo já nechci říct paďouský, ale takoví ti chataři trošku až snobský, tak 

to jsou Pastviny. To je něco podobnýho třeba jako Slapy, jo? Taková oblast vyloženě 

chatařská, kde se předvádí jeden před druhým mnohdy svýma majetkama nebo svýma 

autama nebo já nevim, čim. Kdežto tady ti chataři, o kterých já mluvím, tak těch je pár, 

kterým to povolili nějak postavit na těch horách, protože tam se moc nepovolovalo, ale 

buďto to postavili na pozemku třeba bejvalý chalupy, která spadla nebo prostě vedle na 

pozemku svých příbuzných, vedle chalupy někde a říkám, jednak jich není moc a jednak 

mi připadá, že jsou všichni takoví jako skoro stejný, no. Nejsou tam nějaký moc velký 

rozdíly v povahách nebo v těch požadavcích. 

E.S.: Přemýšlel jste někdy nad tím, jaký by to asi muselo bejt strašný, kdybyste vlastně tu 

chalupu neměl a musel jste vždycky být na Žižkově a v bytě a nemohl nikam vypadnout? 

A.T.: Tak já bych určitě nezůstal jenom v tom bytě, protože říkám, já jsem celej život byl 

trošku jako takovej posedlej cestováním a nevydržel bych v žádným případě zůstat v bytě 

nebo v místě. Takže my bychom bejvali jezdili stejně pod stan, jezdili bychom stejně do 



 

nějakých rekreačních zařízení skromnějších, ale o to častěji bychom je mohli naštěvovat a 

když se mi naskytla příležitost teda cestovat po 90. roce díky tomu, že jsem měl letenku 

zadarmo, tak jsem toho taky začal využívat mnohem víc, než třeba kolegové, který byli 

buďto pohodlnější nebo nebyli takhle nadržený na nějaký takovýdle cestovatelský akce, 

jako já. Takže já jsem okamžitě v tom 90. roce vyrážel dvakrát do roka do daleký ciziny, 

protože ta letenka, ta hrála velikou roli. 

E.S.: Zase bylo fajn to využít, když je ta možnost. 

A.T.: Nehledě na to, že v těhletěch zemích se dalo žít pomalu levněji ještě než u nás nebo 

maximálně za ty samý peníze. Zase když by člověk jel na západ, tak to bylo pětkrát dražší 

nebo osmkrát. A když byla cesta zadarmo, tak já jsem tam vlastně tu dovolenou pořídil, 

jako kdybych jel tady do autokempu. 

E.S.: My jsme teďko ještě narazili na tu změnu, jak jste vlastně řekl po 90. roku, myslíte si, 

že tady v Čechách jako víc než v jakýchkoliv jiných zemích vznikla za tý totality taková ta 

přímo chalupářská subkultura? Protože tady  každý druhý, třetí měl tu chalupu a jezdil jako 

na ni každý víkend a tam jako staral se o zahrádku a měl tam tu zeleninu a podobně. A 

všichni ti lidi se tak nějak seberealizovali těma chalupama a mně přijde, že mnohem jako 

víc než v jakýkoliv jiný zemi. 

A.T.: No ale ta tendence tady byla i předtím oproti okolním státům. Určitě. Ta tendence 

chalupařit a chatařit, to prostě, co jsem takhle zjistil, ať už z literatury nebo i jako přímo, 

když jsme vycestovali, tak si myslím, že žádnej okolní stát neměl nikdy takovej počet 

těhletěch rekreačních objektů, ať už chat nebo chalup, jako u nás. To prostě je v krvi, jsem 

o tom přesvědčenej. Taky když vezmu všechny známý okolo, prakticky já neznám skoro 

nikoho, akorát tady pár kamarádů z vesnic, protože na tom letišti dělalo hodně lidí 

z těchhle okolních vesnic, de facto 50% a druhejch 50% z Prahy. Tak je fakt, že tyhlety lidi 

z těch vesnic, ti jako po tom netoužili, po nějakejch chatách nebo chalupách, protože 

v podstatě … 

E.S.: Vlastně na ní žili. 

A.T.: Ale co znám Pražáky, tak vlastně já skoro nikoho neznám, kdo by buďto neměl chatu 

nebo chalupu nebo aspoň pravidelně nenavštěvoval nějakýho známýho nebo sourozence 

na tý chatě nebo na tý chalupě. 

E.S.: My to máme taky. My jezdíme k babičce, ale taky jako na chalupu od malička. No tak 

fajn, já myslím, že vlastně ty záliby jsme říkali, že vlastně jezdíte na tu vodu a na lyže a 

všechno, tak já myslím, že to úplně stačí. Já vám moc děkuju. 

A.T.: Není zač. 
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P.S.: Mně máma říkala, že tu chalupu koupili dědeček s tetičkou Emilkou  v 61. roce a vy 

jste se poznali v nějakým 70. roce nebo kdy jsi tam začal jezdit a v jakým třeba tenkrát ta 

chalupa byla stavu, jestli si vzpomeneš? 

P.T.: No, to si vzpomenu, já ti neřeknu přesně, kdy jsem tam začal jezdit, ale mohlo to bejt 

v 70. roce, tušim. A to by jsi nepoznala, protože pak po 70. roce místo tý zděný celý 

verandy, místo tý vlastně obytný hlavní části tam byla, co je dneska taková ta zídka mezi 

kuchyňkou a vchodem, tak tam byla zeď a k ní byla přistavěná taková lehounká vlastně, 

tehdy to byl takový stavební materiál, který se jmenoval heraklit, obitej prknama, takže 

v zimě to tam bylo víceméně dost neobyvatelný, protože se to vyhřát potom, ještě než tam 

byly starý CLUBky, to byly takový kamna, byly tam problémy s komínem, tak se tam musel 

postavit novej, takže v podstatě si pamatuju, že v zimě, když jsme tam přijeli, tak se dala 

obývat jenom zadní místnost ................ (17:00-17:05) a trvalo vždycky tam čtyři hodiny, 

než se tam vůbec dalo vegetovat. Takže my, když jsme tam přijeli v zimě, tak jsme zapekli 

ty nafťáky, šli jsme naproti do tý hospody, která ještě fungovala a teprve tak za čtyři hodiny 

jsme se mohli vrátit, protože kolikrát tam bylo pod nulou, tak aby se tam dalo aspoň bejt. 

No a takhle to tam trvalo dost dlouho, pokud tě tohle zajímá, ty roky. Vím, že teda s dědou, 

děda tam byl vlastně celý léto, furt tam něco kutil, ale furt jsme se rozhodovali k nějaký 

jako větší přestavbě. A když jsme ji začali, to už jsme se vlastně s mámou vzali, to bylo 

v 76. roce, tak jsme začali tím, že uděláme prostě to příslušenství úplně jinak, že se to celý 

nějak přestaví. Ale ještě pořád nebyla zeď, úplně že se ta veranda zbourá, jenom jsme 

prostě chtěli to tam nějak vymyslet jinak. Protože mezi tou obytnou částí, kde je vlastně 

dneska ta kuchyňka, tam bylo okno, to byl jenom vejminek, tomu se říkalo vejminek, 

protože to ti možná máma říkala, to patřilo k tý budově pod náma. 

P.S.: Jako že ta chalupa původně byla jako vejminek pro tu ... 

P.T.: To byl vejminek pro tu chalupu, to bylo vlastně jenom ty hlavní zdi, to byla jenom 

místnost, takže i ta zadní druhá místnost, ta malá ložnička, to je všechno přistavený. To byl 

jednomístný vejminek a já si ještě pamatuju, že když jsme tam začali, tak po válce někdy 

ještě bejval v tý budově pod náma velkej konzum a tyhle sklepy, co jsou teď naše, byly 

sklad brambor a mezi tou chalupou a těma našima sklepama byl dřevěnej průchod, aby 

oni mohli běhat v zimě a todle, tam se probíhalo. A když jsme začali dělat, tak tam byl ještě 

zbytek tý střešní konstrukce a nějaký trámy, to nevíš, to ti máma neříkala, to si možná 

nepamatuje. To ještě mně vyprávěl právě děda, že to tam takhle sloužilo, tehdy se stavěly 



 

u těch velkejch chalup tyhle vejminky pro starý a tak dále. To ti asi máma říkala, že to 

koupili v dezolátním stavu, ale zda-li to měli na výběr ze dvou těch chalup, jedna byla ta u 

křížku, jak je teďka s výhledem na lyžování, dneska už ani ne, ale na Orlici, protože tahleta 

měla jako zachovalou střechu. Ta střecha, jak je, ty původní šindele, to je všechno 

původní, na to se nesahalo, takže to je opravdu a my jsme popřemejšleli, že si ji necháme 

oplechovat, to byla tenkrát jediná jako možnost. Buď byl na horách eternit nebo plech 

nebo dehet. Někdo nás od plechu zrazoval, protože nebyly takový stavební materiály, jako 

jsou dneska, takový prostě praktický možnosti, tak jsme to prostě překládali, lepili 

lepenkou, pak byla ta super lepenka Ipa, která se dala jako svařovat, i když pořád tam 

někde zatejká, protože se nikdy nepodaří, aby to bylo úplně dokonalý. Dneska už by to 

možná šlo, ale bylo by to komplikovaný, chtělo by to komplexně olepit. A byly tam 

problémy s tím malým komínem, protože tam byl komín s tím malým... 

P.S.: Že tam byla roura nějaká? 

P.T.: V tý malý, tam, co je koupelna, ta místnost, ta malá ložnice, tam byl komín, protože 

tam byly ještě jedny kamna a ty vlastně vytápěly, dá se říct, to příslušenství, ale když jsme 

tam přijeli v zimě, tak bylo zbytečný topit ve třech kamnech, tak jsme tehdy sháněli 

............(21:51-21:55), tím jsme se rozhodli to úplně nějak celý přestavět, tak to začalo tím, 

že jsme začali tou koupelnou. Ještě, když tam byla furt ta zeď právě tak, jak jsem řikal, 

když to byla vlastně jenom krabička, tak jsme přistavěli aspoň tuhle dřevěnou verandu a 

přizdil tu zadní ložničku a ten hajzlík. Nebyla tam ještě ani ta předsíňka, tam byla jenom ta 

stříška, to bylo otevřený a dveře byly tadyhle na rozhraní tý chalupy, nebyly takhle, nebyly 

prostě dovnitř, to si možná ještě pamatuješ jako dítě. První, co jsme udělali, co jsme tehdy, 

tady bylo za tímhletím, koupelnu, vanu, protože předtím tam bylo nějak udělaný a pak se 

nám to beztak nelíbilo a přišli jsme na to, že bychom udělali, hlavně jsme to využívali 

v zimě, protože v létě to bylo jedno, když bylo teplo. Ale když se tam pak přijelo a topit ve 

třech nebo ve dvou kamnech, tak to bylo moc, tak jsme furt přemejšleli jak, zkoumali jsme, 

jak to měli sousedi. Třeba Hlaváčovi a Čechovi taky několikrát  přestavovali tu chalupu, tak 

tady z těchhle důvodů udělali velkou obytnou místnost, kde se večer vegetovalo, kde se 

topilo, vařilo, kde se sedělo a na to spaní už se člověk vždycky zabalí, tak jsme si 

vymysleli, že tohleto dáme do kupy. Netušil jsem, co to bude za neskutečný problémy, to 

jsem netušil, jelikož jsem vlastně k chalupaření jako k takovýmu přišel, když jsem se 

seznámil s mámou. Do tý doby jsem nevěděl, jak se dělá beton, nevěděl jsem nic k tomu. 

Základní věci mě naučil děda, později, když už jsem něco věděl, tak jsem viděl, že to dělá 

postaru a tak to nějak flikuje a to jsem zase nechtěl. Dneska, když už se to začně dělat, 

tak už teda pořádně. A začali jsme s tím, že jsme si řekli, že postavíme tady tu verandu. Že 



 

zbouráme tady tu zeď a že uděláme tady ten komín. No a tím to teda začalo. A vím, že to 

potom trvalo hodně dlouho, než jsme to dali do kupy, protože byl velikánskej problém, ony 

vždycky nastanou až potom, to nikdy nevíte dopředu. Tak nejdřív sehnat pětimetrovou 

traverzu. Silnou velkou traverzu. Protože tahleta stěna byla nosná stěna, takže tu 

nemůžeme zbourat. Musíme nejdřív zasekat pod ten štít traverzu, teď to bude držet ten 

štít, pak teprve vykopneme ten spodek a dají se tam .... To jsem si namaloval, ty sloupky a 

tohle. Traverzu jsem po šílených útrapách sehnal, to nebyly prodejny, jako jsou dneska, 

kde si vybereš průměr. Já jsem si sehnal načerno tady na stavbě, tady blízko na 

Bělohorský, tam se stavěly baráky, celý to sídliště stavěli tenkrát. Já jsem si tehdy půjčil 

vozík nákladní, ale ne obyčejný přívěsný vozík, na tom bych to neuvezl. Ale půjčil mi 

kámoš nějakej čtyřkolovej přívěs a na tom se vozily sportovní auta, sportovní buginy, 

prostě na auta sportovní, jo? Prostě ty, co jezdily  na závody. A já vím, že jsem to tam 

naložil a jelikož jsem neměl auto s koulí a táta neměl žádnej vozík, tam mi půjčil vozík 

s koulí, já jsem neměl nikdy přívěs, tak mi půjčil žigula, tak jsem s vozíkem, v životě jsem 

za sebou netáhl takovou krávu, jenže tehdy nebyl takový provoz a tak dál. Ale vím, že 

jsem vždycky jezdil strašně dlouho kolem bloku, než jsem našel tak dlouhý místo, protože 

jsem s tím nedokázal couvnout. Já jsem musel najít takovej plac, abych mohl zastavit 

někde u schodů. Což tady bylo dobrý, tady jsem to naložil, v Dejvicích jsem to zaparkoval, 

to byla kráva dlouhá. Já jsem cejtil, že mi to zvedá to auto. To jsem ti nevyprávěl nikdy? 

P.S.: Ne. 

P.T.: No a druhej den jsem s tím měl jet, měl jsem to teda přivázaný, přidrátovaný na tom 

vozíku, protože jsem měl strach, aby mi to neulítlo. A ještě večer jsem byl naproti v tý 

hospodě, to auto jsem měl půjčený a tam mi řikali: „Kde to máš?“ A já: „Támhle.“ A oni 

řikali: „A to jedeš jenom takhe?“ „No a jak bych měl jet?“ „Vždyť ti to utrhne zadek. Sežeň 

si někde dva pytle cementu a hoď je do kufru.“ Já myslel, že si dělal srandu, ale on měl 

pravdu, což jsem poznal u Mladý Boleslavi. Jsem vyjela a jel jsem schválně v sobotu 

odpoledne, kdy byl nejmenší provoz. ................. (27:47-28:00) Ale jo, vždyť už jsme tam 

vlastně vegetovali v tý místnůsce, když ta veranda byla celá rozbitá, tak jsme byli tam 

vzádu. ............................ (28:07-28:14) Jel jsem pomalu, čtyrycet, padesát a na tý dálnici 

nikde nikdo a hrozná cesta, tak jsem si řikal, že přidám, tak jsem přidal a asi za tři 

kilometry takovej malinkej hup na tý silnici, ne zatáčka, jenom to trošku zavrnělo, tak ta 

traverza měřila asi pět metrů a najednou koukám, já jsem vůbec netušil, co se děje. Mně 

to prostě zvedlo ten zadek, se to rozkejvalo, to zvedlo tomu žigulíku ten zadek a já jedu 

jenom po těch předních kolech. Díky tomu, že jsem nejel moc rychle nebo že jsem 

nedupnul na brzdu, tak mě ta traverza nepřeválcovala. Můžu ti říct, že jsem prostě úplně 



 

to, jsem zastavil a asi čtyry hodiny jsem teda oddychoval. Pak jsem jel snad třicet, jak jsem 

se bál v těch kopcích, to bylo úplně, ale tím, že už jsem jel strašně opatrně, tak jsem to 

dovezl. Teď my jsme ji nemohli nahoru do toho kopce dorvat. To bylo tak strašně těžký, já 

nevím, kolik to vážilo, ale museli jsme z každý strany dva a do toho kopce, to bylo pár 

metráků, nevim. No a ta tam ležela hodně dlouho za chalupou, než se začalo dělat někdy 

na podzim, na jaře, než se tam začalo nějak kutit. Další velký problém, který jsme zjistili, 

že ji dovnitř nemáme kudy dostat. Tak jsme vlastně vymysleli, že jsme ji strašlivě pracně 

dali na tu trávu nahorů, obrátili a tím záchodem jsme ji narvali na té místnosti, bylo to tam 

probouraný,  tak jsme ji narvali do tý místnosti, Zdeněk mi půjčil vrtačku a nějaký ty, 

protože se to muselo napřed na míru udělat, protože to bylo asi o 30 čísel delší. Tak jsem 

nějak tejden do toho vrtal díry a pak jsme to nějak rozřezávali, to byla šílená práce a 

nakonec, když seděla na místě připravená, tak jsme zjistili, že ta traverza je široká a 

nakonec se tam nějak prdla, nějak se to tam dozdilo. Samozřejmě to není ideální, protože 

už je vidět, že ten štít přece jenom praská, ale dostavělo se to, udělalo se to, obezdilo, já 

jsem všechno sháněl, nic nebylo. V těch stavebninách okolo jsem, když něco přišlo, tak 

jsem měl podmáznutou ženskou, tak mně volala do Prahy: „Přišel cement.“ Já volám 

Zdeňkovi: „Hele, já to ...“ Tak jsem ve Škodovce vozil pytle cementu, pak ještě v Žigulíku, 

to byla šílená práce něco vůbec udělat. No a takhle se tam postavil ten základ a dříví, tak 

máma musela celý víkend přehodit dříví, taky s problémama jsem sehnal dříví v Berouně, 

to jsem vezl na pilu, tam to opracovali, vyvezl jsem to zase nahorů a jedno dříví na 

podlahy se vezlo k nějakýmu známýmu truhláři dědy, Tomáš, jestli se na něj vzpomínáš, 

co měl ty dva kluky, bydlel tam takhle. 

P.S.: Toho s Mášou, ne? 

P.T.: Tomáš s Mášou, ten nám ho vezl traktorem, tomu ulítlo kolo cestou, to bylo furt něco. 

Nakonec, když to bylo tak nějak postavený, když už se tam dalo bejt, kamna jsme sháněli 

a prostě jsme viděli, že u Hlaváčů i u Večerků jsou ..........(33:14-33:16), ale to už tehdy 

neexistovalo, tak leda na inzerát. Sehnali jsme krb na inzerát a další ..................(33:25-

33:28). Já sám jsem je neurval, s mámou taky ne. Naložit to byla síla, když jsme je rvali, 

tak mně pomohli ty lidi, ale potom tam ... A pak už to bylo docela fajn. Teď už to zdaleka 

nebylo nahozený, jenom tvárnice, ty tam byly dlouho. Tři zimy jsme žili jenom v tý malý 

ložničce. Tam nebyly ani dveře ani vchod. To byly jenom jedny tenký dveře, vedle Peter 

umyvadlo, tam jsme se myli za ten víkend všichni jenom. Skoro se nevařilo, jenom se 

něco ohřálo na těch kamnech. To když si vzpomenu dneska, jako to byly takový léta 

vyloženě sparťanský, jak jsme tam přežívali, tak se dneska obdivuju, že jsme to zvládli. 

Pak, když už se udělala ta koupelnička a vana zase nebyla, tak tu jsem sehnal náhodou 



 

v Horní ......... u Berouna, to se pořád něco shánělo. Teď voda, když se tam tahla, tak 

samozřejmě až na třetí pokus, to byla paráda, když se tam dostal plyn. Bojler, teplá voda 

tekla. No a přijeli jsme v zimě za tejden, voda nám tekla do podlahy, nedali do něj 

upouštěcí kohout, takže se to pak vykopávalo. Tam, kde je odpad z vany, tak vede pod 

celou chalupou podlahou, to byla jedna velká sranda s tou vodou a tady s tím odpadem. 

Další sranda byla, když jsme tam přijeli v zimě, tehdy jsme osadili ty nové dveře všude, 

před tu malou ložničku, do tý předsíně, přijeli jsme, to jsme dělali ještě za tepla a pak jsme 

tam jeli asi za měsíc a ono to zmrzlo všechno a my to všechno museli vypáčit krumpáčem, 

to nový, co se udělalo. My jsme to nemohli otevřít, nemohli jsme se dostat dovnitř. Tak za 

Zdeňkem, to byla vždycky naše jediná záchrana, přišel a řiká: „No, to zvednul mráz.“ Tak 

krumpáč a páčili jsme to krumpáčem. Takže takový to byly srandičky, co se týče stavby. 

Toho se hrozně málo vědělo, hrozně málo toho bylo k sehnání. Člověk byl rád za každou 

radu, každej řikal něco jinýho. Dneska si o všem přečteš. Tehdy vlastně jedinej tenhle 

časopis Chatař byl opravdu dobrej, ale pak byly i zajímavý články a to byla vlastně jediná 

zkušenost. A dneska, když nevíš, tak tady máš různý poradny se vším a Obi... 

P.S.: A s tím souvisí vlastně i takový ty sousedský vztahy, jako ty jste tam měli vždycky 

dobrý, že třeba ty lidi pomáhali, že se dali sehnat, jako jednak s těma místníma... 

P.T.: Ty vztahy, starý dobrý přísloví je, že všechno se vždycky sehnalo v hospodě, což je 

teda pravda, protože v hospodě se vždycky sehnalo všechno možný a u toho piva je to 

vždycky takový volnější, ten ti řekne támhleto a tenhle tohle a takhle. I když u nás to moc 

neplatilo, protože jsme tam přijížděli vlastně na ten víkend a ne pravidelně. My jsme tam 

třeba byli s mámou přes léto, když jste byli malí a když se tam přijelo v zimě, tak šlo o 

lyžování a to se stýkalo víceméně vlastně s Pražákama. A šla jsi třeba k němu, že si chceš 

udělat topení. Tak řekl, že tohle nám udělal támhleten, tohle támhleten. Tak když potom 

bylo po lyžování, protože v zimě lítat po závějích a po těch chalupách to nešlo, tak se to 

nechalo na jaro, na léto, kdy zas ty lidi byli dost nedostupný, protože měli dost práce, 

takže co člověk mohl, tak se snažil udělat sám. Dobrý bylo, že my jsme měli docela 

dobrýho Zdeňka, první sousedský vztahy, když tam ještě bydleli starý, nebyly moc dobrý 

kvůli kousku země, jestli o tom nevíš. Co vlastně nás už dneska nezajímá, ale trvalo to 

nějakým způsobem dost dlouho, protože ještě dědeček chtěl od nich koupit třípeček půdy 

jenom od naší branky k našemu vchodu, to totiž patří jim. My tam máme ten kámen,  jestli 

o něm víš, ten hraniční, takže jsme to chtěli, to byl střípeček jenom, abychom tam měli 

jako svoji cestu a on řiká: „To by mělo bejt v katastru takhle.“ Já jsem tehdy vůbec nevěděl, 

co to je nějaký katastr. A proč bychom tady stavěli plot a já řikám, že nejde o plot, ale jde o 

to, aby jako někdy to nevadilo, protože já jsem se párkrát zmínil, že se tam postaví plot, 



 

Zdenda potom, když tam zůstal sám, tak řikal, co bysme to, ten nám pomáhal postavil ten 

hlavní plot, v podstatě dlouhý léta byl rád, že vlastně ta tráva celá se sekala pro králíky, 

s tím pak problémy nebyly. I když člověk nikdy neví, co se může kdy stát a nedej bože, 

když dneska vidíš právě ty sousedský vztahy, že jim soused zakáže vjet k chalupě přes 

jeho cestu a bůhví co. A my měli tu kliku, že jako soused byl řemeslník po všech 

stránkách, nebyl asi vyučenej, ale víceméně jako zedník okoukal všechno od táty, tak jsem 

v podstatě všechno okoukal a mohl jsem se naučit. Ani jsem se nikdy nepouštěl do 

něčeho, co jsem nevěděl, tak jsem se vždycky zeptal. Je fakt, že on byl teda nejblíž a bez 

něj by se to těžko takhle dalo dohromady. Já jsem mu tehdy platil, to byla tehdy 30 korun 

na hodinu tak jako obecní pravidlo, když řeknu, kolik jsem tehdy platil, tak se tomu každej 

usmál. Je fakt, že oni to zase poctivě vyúčtovávali, co se udělalo, měl jsem to napsaný a 

oni se teda neflákali nikdy, ale je fakt, že sám bych to takhle nepostavil. I když ony se 

chyby najdou ve všem. Já jsem třeba tehdy chtěl, aby to nebylo tak vlhký vzadu, tak 

přivezl takový ty drenáže, do dneška nevím, kde jsou, protože měly bejt ve sklepě a máma 

říkala, že tam nejsou. To jsou takový trubky keramický, prostě do země se to dává, drenáž 

trubka je to, která se dá do země a to odvádí tu, tam je ten spád a je to pod barákem a 

teče to jako zemní okap, aby se tam jako vsákla ta voda. Ale to je mokrý do dneška, tak to 

se nepodařilo udělat. S tou zadní stěnou jsou taky problémy, protože když se to hned 

zalilo tim betonem, tak to byla taková bez těch šutrů, taky tehdy jsme stavěli ještě s dědou. 

Taky, já naivka, my jsme se nadřeli, ty obrovský balvany, tam totiž zase, jak je ta zadní 

stěna, tak pod ní je obrovský balvan, tam není základ a my jsme tam vedli vodu a když 

jsme se tam dostali k tomu šutru, tak jsme nevěděli, co se vykopalo, ta chalupa se 

podřezávala tehdy, když se to podřezalo a ta lepenka a tím pádem, protože tam byl ten 

balvan, takže konec. Když se to přeruší, tak ta voda se v tom místě nějak, ale nedalo se 

nic dělat. Tak se to prostě palčákama asi tři dny odsekávalo, abychom se tam k tomu 

dostali. I když tohle jako člověk nikdy neví a nikdy neexistovaly žádný plány. Zdeněk taky 

zdědil starou chalupu, taky ten barák strašně dlouho, taky ho podříznul, ale on to měl 

jednodušší, že to neměl ................... (43:14-43:22), ale na tý parádě tak nezáleží. 

P.S.: A s Večerkovejma jste se seznámili až tam nebo ještě jste se znali z Prahy? 

P.T.: To by ti řekla spíš máma, protože máma už se s nima dávno znala první, tak ona tam 

vlastně jezdila lyžovat. Já, když jsem přijel prvně na chalupu, tak jsem vlastně neuměl 

lyžovat. Já jsem předtim byl třikrát na výletě na půjčených lyžích a prvně jsem jel s mámou 

na hory, prvně na chalupu, to jsme tam byli na víkend, tak jsme tam potom jezdili. Tam 

jsem prvně potkal jako .................. (44:15-44:21), uměla výborně lyžovat, všechno a já 

jsem se potom učil na kopci, oni mně vždycky ujeli, ale naučil jsem se, pak jsem jezdil líp 



 

než máma, tak ne líp, ale jako rychlejc. Ale vlastně jsme se poznali tam, protože pro ty 

Pražáky samozřejmě to není daleko. Já ani nevím, jestli jsme se znali z Prahy, ale myslím 

si, že ne. Myslím, že se tahle velká parta seznámila tam, protože za prvé k Hlaváčům 

jezdilo hodně známých a on taky jeden čas závodil na lyžích, Večerkovi oba dobře lyžovali 

a on měl hodně známých, tak za ním jezdila parta. Tam se kolikrát sešlo moře známých 

lidí, samých Pražáků, u Hlaváčů taky, tak nás byla třeba parta dvaceti, pětadvaceti lidí, to 

jsme táhli dva dny, ale to ještě neměl nikdo děti. 

P.S.: A jak jste tam teda tenkrát často jezdili, víkendy? 

P.T.: Jezdili jsme tam minimálně jednou za 14 dní, protože já měl tu nevýhodu, že já dělal 

v obchodě, a tam se dělaly soboty, tak proto jsme jezdili po čtrnácti dnech. A dokonce ještě 

předtim se dělaly soboty a  neděle. Ta doprava byla v podstatě levná, benzin byl tehdy za 

4 koruny. Je fakt, že nebyla dálnice, že cesta byla delší, ale jezdili jsme teda, jak bylo 

volno, tak se prostě jelo. My jsme minimálně jezdili pravidelně jednou za 14 dní. Jaro, léto, 

to se vždycky něco prostě dělalo a v zimě bylo akorát lyžování, protože se nedalo dělat 

nic, takže i když tam bylo něco třeba zoufalýho, že netekla voda nebo byla zima, tak se to 

přežilo a všechno se to zvládlo. Je fakt, že se vždycky dalo jít k sousedům, že třeba po 

večerku se vždycky k někomu zašlo, kde to bylo zrovna schůdnější, protože každej furt 

něco dělal. Každej to často předělával úplně kompletně, já vim, že za tu dobu, co jsme 

k nim jezdili, tak tam se to změnilo asi čtyřikrát, ten vnitřek. Chtěli si postavit krásný 

kachlový kamna, takový zvláštní sezení u toho, pak zjistili, že to je sice obrovská paráda, 

ale že tu obrovskou místnost nevytopí, tak to zkrátili, tak to za dva roky udělali zase tak 

nějak trošku jinak, aby to bylo obyvatelný ne na parádu. Jestli si pamatuješ u Hlaváčů na 

takzvanej kulečníkovej sál, tam se trávilo moře času, protože oni byli fandové do 

kulečníku, tak v hlavní místnosti na chalupě měl kulečník a zubařský křeslo starý, okolo 

lavice a nic a kamna a vedle v kuchyni oni žili, nahoře měli vystlanou skelnou vatou 

podkroví, kde měli teploučko, když se dole zatopilo a jim to stačilo. A taky na tý chalupě 

dělal to nejnutnější, takže překládal pořád tu střechu, aby se tam dalo bydlet. Protože 

nikdo jsme neměli tehdy v těch začátcích takový peníze, jako dneska, když vidíš, tak jak 

se dávají ty chalupy dohromady. Jako tehdy prostě na co bylo, tak to se udělalo. Nedalo 

se to udělat najednou, protože na to ani v podstatě nebyli lidi. My, když jsme tehdy poprvé 

nahazovali, to už tam neni, to už spadlo, to bylo blbě udělaný, tak to jsme se pak 

dozvěděli, že někdo z tý vesnice udal toho jednoho kluka, co nám to dělal, jako že tam 

melouchaří. Jako to tehdy bylo v tý době, kdy tam byly maléry, že tam nějaká parta těch 

kluků to dělá na černo a tehdy se melouchaření honilo nebo nehonilo, takže i takový 

problémy tam jeden čas byly. 



 

P.S.: Jako od těch místních teda spíš? 

P.T.: Od těch místních, to byla jako místní závist a my jsme ty lidi zas až tak dalece 

neznali, pár z nich jsme znali a i tam máma znala lidi od dědy i názvy těch, jak se tam 

říkalo, to já už ty jména ani dneska nevim, já jsem tam opravdu jen přijel, kdežto ona už 

tam byla rodačka. Tak co by tě ještě zajímalo? 

P.S.: Takže takhle ještě ze začátku, ještě než jsme se narodili, tak se tam hlavně v létě 

teda stavělo nebo něco, v zimě lyžovalo a ještě něco jinýho? Nebo pak se to změnilo 

třeba, když jsme se narodili? 

P.T.: Když jste se narodili, tak to byl rozdíl, protože samozřejmě máma tam byla s váma 

přes léto. Když jste se narodili, tak to bylo takový období, kdy jsme tam přijeli a býval tam 

děda s tetama a když jsme přijeli, tak to bylo, ne, vy jste přijeli na víkend, vyndali nám 

lehátka a my jsme si museli sednout a nenechali nás na nic sáhnout. To tam ještě byla 

zahrádka nahoře, tam byly záhony jahod, o který teda, oni tam jezdili vlakem, o který oni 

se starali, zahradnická práce se tam dělala tejdně, oni tam byli každej tejden, děda tam byl 

vlastně v létě taky furt. My tam jezdili na víkend a my jsme se měli jak ..., oni nás 

nenechali na nic sáhnout. Maximálně jsem koukal, co táta dělá, ale to se ještě nic 

zásadního velkýho nedělalo. To se začalo dělat, až když potom umřela jedna teta, až když 

jste se narodili a pak se už začínalo, to by tady musela bejt máma, ta by ti to řekla přesně 

po rocích, po letech, jak to šlo za sebou, čím se jako začalo. Ani nevím, co jsme dělali 

první, co děda umřel a jestli už jsme s ním začali, to bych si musel ujasnit, protože mně se 

to vybavuje tak na přeskáčku. Já vím, že nám ještě pomáhal, když jsme tam zdili před 

vchodem tu verandičku, ale ta byla zase ještě jiná. To nebyla ještě ta původní bez dveří a 

toho, ale vyzdili jsme tam takovej velkej betonovej schod, na tom byla ta kolečka, co jsou 

tam dneska ty boty, tak to bylo takhle a tam byla jenom taková stříška a chodilo se sem 

tady těma dveřma. Nevím, když už jsme to potom stavěli, tak jsme zajistili i todle to. A to 

se pak stavělo, když už děda nebyl. To bylo asi dvě zimy právě neobyvatelný, to bylo 

vybouraný, tam zůstala jenom střecha na těch dřevěných trámech, bylo to zakrytý jenom 

deskama dřevotřískovýma, to bylo úplně otevřený. A my jsme žili vlastně vzadu v tý 

místnůsce, takže celá ta místnost, co je dneska obytná, neměla vlastně ty venkovní zdi. 

Takže tam stály jenom ty sloupky a bylo to zakrytý nějakýma prknama, bez zdi prostě. Jak 

ti říkám, ze začátku právě my jsme tam jezdili vlastně jako na letní byt a když to potom 

převedli na nás, tak to bylo jasný, že jsme tam začali dělat víc, že jsme se o to museli 

nějak starat. A já jsem teprve bral rozumy, čím vlastně začít, co všechno bude potřeba a 

todle, za prvý tě to baví, když to vidíš, jak se to mění a byla to pro tebe taková náplň, kdy 

člověk vypadnul z tý Prahy a i v létě tam bylo moře věcí, šli jsme na borůvky, chodili jsme 



 

na houby. Tenkrát kolikrát nebylo z čeho stavět nebo nebyl zrovna nikdo, kdo by ... Třeba 

ta blbá malta nebo písek, když přivezli, tak se složil dole a to bys nevěřila, jaká je fuška 

vyvízt kolečko písku nahorů. To si dělají srandu, ne? Tak jsem přivezl kolečko z Prahy na 

zahrádce na autě, nový kolečko, stavební kolečko s tím železným kolem, jak to rachtá a 

tamto má gumu, je měkčí a pohodlnější. Teďka ještě nějaký lano musíme sehnat a proč to. 

A já jsem to záhy pochopil po třetím kolečku, to se vepředu zahákne provaz, to lano, tak 

budeš táhnout nebo budeš tam? Sama bys to neuvezla, tak to oni táhli do toho kopce. Po 

čtvrtým kolečku už jsem únavou nemohl a to jsem byl tehdy vymakanej, nebyl jsem žádná 

třasořitka. Aspoň člověk viděl, že to není žádná sranda. Nebo když se vozily tvárnice, ty 

vado, to je docela blbá práce. ...................(55:25-55:27) Teď hromada tvárnic, ona ta 

tvárnice má 30 kilo, ono to najednou není tak hrozný. 30 kilo jako uneseš a dá se to docela 

dobře vzít do ruky, ale když jich bylo asi třista a když ten kopeček, tak to je síla a pytle 

cementu, padesátikilový pytle cementu, dneska bych ho možná ani nezvedl, ale tehdy 

jsem musel. Takže takováhle dřina třeba blbá nebo rutinní byla. Jeden tejden to tam 

nanosil a druhej tejden jsi byl rád, že si odpočineš. Ale pak, když to začalo růst, tak to už je 

něco jinýho. To pak když vidíš, že se udělají základy, pak najednou tohle, pak najednou, 

když to stálo... 

P.S.: A s tím vnitřkem dělali jste tam nějaký zařízení nebo co všechno tam bylo, jako styl 

toho interiéru? 

P.T.: S vnitřkem tam to bylo, tam jsem právě furt přemejšlel, protože tam byla samozřejmě 

stará špatná podlaha, pod ní byl, tehdy se dávala škvára mezi trámy a na ní se přibíjely 

prkna. Mezi to se dávala škvára, jako že drží vlhkost a jelikož to bylo vlastně ............... 

(56:51-54:55). Jenomže jsem zase přivezl, šudlali jsme to nějak tak, aby to bylo co 

nejlevnější, tak jsme se dohodli, že to uděláme zděný, případně že se to odizoluje 

............... (57:10-57:13), tady to ještě mám, ještě se to mělo udělat trošku jinak, tam patří 

takový zdivo, který je poloviční a dvakrát tolik má tepelnou izolaci. A my jsme chtěli mít ten 

vnitřek takovej, protože nebyly peníze na novej nábytek, ale třeba nás dodnes mrzí, že 

pradědeček, dneska, jak je tam ten starej černej skleněnej příborník, tak ten měl 

takovejhle nábytek. Tak já nevim, jestli to vyhodili, určitě to někomu ani nedali a vyházel se 

ten skleník, k tomu byl ještě takovej prosklenej na nádobí, taková celá souprava, přesně 

by to tam sedlo. A oni se toho tehdy zbavili a to mě teda tehdy mrzelo, protože jsem si 

řikal, bude to tady v tom tmavým, ty trámy, ty už do dneška nikdo neudělal a ten strop, jak 

jsou ty sloupy, to mělo bejt tmavý. V tmavým dřevu bych to, tak dřevěný prkna ze starýho 

nábytku ............... (58:17-58:19) chalupa jako stará neni, ale jenom takhle jednoduše bílo 

hnědě to udělat, už jsem to měl takhle v hlavě. Já totiž do dneška nevim ..................... 



 

(58:26-58:31), ty do dneška nejsou začištěný ty stropy, jak jsou spojený takhle ty palubky 

na stropě, tak každá je trošku jinak, protože nikdy je nemáš stejně dlouhý, tak ty lištičky 

měly bejt takhle a kolem těch silnejch trámů prostě měly bejt ty škvíry začištěný. Všecko to 

tam bylo připravený, ale to už jsem tam potom přestal jezdit a pak už to nikdo takhle 

neudělal. Tak se udělaly jiný věci, pak jsme vymysleli, že to ještě zateplíme nějak tím 

polystyrénem nebo něčim, ale to je jedno. No a ten vnitřek, dneska třeba zase vidim, tehdy 

jsme jako kuchyňku. Dneska bych tam možná takhle, ono už je to sice pár let, ale pořád je 

tam moderní kuchyňka, podle mýho si myslim, že byla zbytečná takhle veliká, nevim. Ona 

zas až tak veliká neni, ale přijde mi to na ten prostor, nevim. Schází mi tam třeba zase ne 

snad sporák, ale ten vařič prostě v tý kuchyni je zase málo, si myslim. I když zase když 

tam přijedem na dva dny, tak my nevaříme, když tam přijedem na pár dní. Když si 

představim, že tam budu v zimě třeba tejden a měl tam třeba ještě dvě děti, tak si myslim, 

že by ty dvě plotýnky asi nestačily. Na jedný uvaříš čaj a když pak děláš jídlo, to bych 

třeba udělal jinak. Leccos by člověk udělal jinak, ale jako ten základní půdorys a tohleto, si 

myslim, že je tam dobrej, protože když se zachumelí zeď, tak to je lepší. No a tak nějak 

lepší jako dispoziční řešení tak nějak nebylo. Protože tim, že se vlastně schody, co jsou na 

půdu, ty byly právě všechny pryč. Tady byly jedny, druhý, třetí, čtvery dveře jsem tady 

kupoval. Co jsou schody na půdu, tak tam žádný schody  nebyly, protože na půdu byly 

dveře točící, to byly dřevěný točící schody a ty se točily takhle do toho místa, kde jsou 

dneska kamna, tam jako takhle začínaly. Takže se to tady udělalo rovně, tak se jako dost 

místa tim ušetřilo, takže vyšlo to takhle šikovně do toho kouta, že tam byla jakoby ta 

koupelnička. Takže nábytek byl, jakej byl, tak se tam navezlo vždycky to, co se 

nepotřebovalo samozřejmě, ale třeba i ta stará skříň, tam jsem nabil ty prkna jenom, aby 

se tam občas, když tam potřebuješ něco dát... 

 

Konec záznamu 

 



 

Rozhovor s panem Otokarem Turkem, 25. května 2009  

tazatel Pavel Mücke 

 

P.M.: Nahráváme rozhovor s panem docentem Otokarem Turkem pro projekt „Chalupářská 

subkultura v Československu“, nacházíme se v Praze v bytě pana docenta ve Vinařské 

ulici. Mohl byste, pane docente, pohovořit o vašich rodinných kořenech, o rodinném 

zázemí, kde jste se narodil, co dělali rodiče a tak podobně? 

O.T.: Já jsem Pražák rodem, celý život jsem prožil v Praze kromě studijních výjezdů. Otec 

byl krejčí v ulici blízko Národního divadla. Celkem sociální podmínky našeho života byly 

přijatelné, v 50. letech byl otec jaksi znárodněn, abych tak řekl, zavřela se mu živnost a 

musel se stát dělníkem oděvní tvorby tehdy, ale nijak to nepoznamenalo podmínky života 

rodiny, protože my jsme byli komunistická rodina. Jednak oba rodiče tíhli k levici takhle 

výrazně a jednak babička měla tu slavnou komunistickou hospodu U Černých. To bylo 

v domě, kde jsem bydlel, takže i to poznamenalo můj životní profil a tíhnutí k nějakým 

politickým záležitostem. Samozřejmě potom nastalo rozčarování po XX. sjezdu, Chruščev 

a tak dále a od té doby nazrává takové vystřízlivění z toho opojení komunistickou 

myšlenkou, které se zhmotnilo i v tom, že začátkem 60. let, kdy jsem pracoval na Státní 

plánovací komisi, možná, že odbočím, na té Státní plánovací komisi jsem byl přijat rovnou 

po studiu, které jsem skončil po vojně v 53. roce a rovnou jsem tam byl přijat do takové 

vrcholné ne funkce jaksi rankem, ale problematikou do oddělení bilance národního 

hospodářství, což je taková socialistická verze národního účetnictví, čili jsem měl dost 

příležitost poznat ten plánovací systém zevnitř a v této souvislosti si mě našel Šik jako za 

člena, prostě ustavoval teoretickou komisi, která měla připravit ten návrh nové soustavy 

řízení a tam jsem byl do takové té užší teoretické skupiny přijat, stal jsem se jejím členem. 

A vystřízlivění dokonalé celé téhle naší skupiny bylo srpnem, nemusím dál dokumentovat. 

To už bylo v době, kdy jsem měl takové intermezzo, kdy jsem asi od 63. do 66. roku byl 

v aparátu ÚV KSČ, což Šik pokládal za dobré, aby tam měl člověka ze svého okruhu, který 

vidí do té tamější kuchyně, která schvalovala samozřejmě ty dokumenty, ale osobně jsem 

usiloval o to, abych se odtamtad dostal, což se mi podařilo potají, kdy byl Adamec 

vyměněný Šimonem na postu ekonomického oddělení ÚV a Šimon měl pro mě pochopení 

a pustil mě a od té doby jsem byl v Ekonomickém ústavu akademie. A samozřejmě, že 

jako všichni ostatní mého ranku nebo mého smýšlení byli potom v 70. roce vyhozeni a já 

měl, můžu říct, štěstí určitý, že jeden můj starý kamarád z vojny a z plánovací komise mně 

nabídl místo v Terplanu, to byl Státní ústav pro územní plánování, kde jsem samozřejmě 

nedělal vysloveně svoji profesi, nicméně určitý kontakt s ekonomikou jsem měl, protože to 



 

je ústav, kde mají hlavní profesní zastoupení urbanisti a architekti a ode mě se 

vyžadovalo, abych v tom území, které zpracovávali, první územní plán, je informoval o 

tom, jaké jsou tam ekonomické záměry do budoucna, takže jsem mimo jiné objížděl 

spoustu závodů a z kontaktů s lidmi těch závodů jsem se dost poučil, takže to nebylo 

úplně marné těch dvacet let a jaksi momentem dovršení penzijního věku v 87. roce … 

P.M.: A vy jste jaký ročník narození? 

O.T.: 1927. O mně věděl už Komárek s tím, že mě prosadil jako prvního revizionistu, který 

byl kdysi vyhozený z akademie, že se vrátil do akademie. Protože on jisté kontakty měl 

zřejmě se Štrougalem, já do toho neviděl, ale v tomto smyslu jsem byl opravdu první. Po 

mně potom tam přišel, asi 2 měsíce po mně, Klaus, do Prognostického ústavu, Kouba, 

Kožušník, Pich, čili další lidi tohoto ranku. Abych řekl taky něco ve vztahu k tomu 

chalupářství, tak jak jsem říkal, teda Pražák s kořeny, absolutní. Akorát jsem vyjel teda na 

roční postgraduální studium do Polska v roce 1950 a v roce 1968 na roční do Spojených 

států, tam jsem se mimochodem seznámil s Otáhalem. Vztah k venkovu se budoval jedině 

přes prázdniny, to bylo takové běžné, že se i děti zapojily trošku do toho života vesnice i 

včetně prací, mlácení a tak dále. Ale to nebylo podstatné pro to chalupářství, ale v 60. 

letech potom ta vlna chalupářství začala a první věc, kde jsme se chytli, bylo, že švagrová 

čirou náhodou byla na nějakém výletě v Jizerských horách a tam se jí naskytla možnost 

koupit chalupu. Čirou náhodou se k tomu dostala a nabídla nám, že bychom to koupily 

společně dvě rodiny, což bylo někdy kolem roku 1963, 1964. A po dvou letech, aniž by 

došlo ke konfliktu, jsme shledali, že dvě rodiny v jednom, že se to těžko shoduje a že to 

spíš plodí problémy než pohodu. Tak jsme se dali na vlastní pěst a v 67. roce jsme rozjeli 

akci, manželka to hlavně organizovala, kdy jsme obeslali podle mě mezi 50 – 100 dopisů 

do Jižních Čech na Písecko na národní výbory a chodily odpovědi. Řekl bych, že z toho, 

co jsme rozeslali, polovina se ozvala a z té poloviny jsme třídily podle mapy, podle toho, 

jak líčí jaksi tu situaci tam a my jsme měli hlavní požadavek blízko les a blízko koupání. A 

z tohoto hlediska jsme třídili a takovou, bych řekl, kolem dvaceti chalup jsme objížděli 

autem, ale k té chalupě, ve které jsme nakonec uvízli v červnu 1968, došlo teda dokonce 

už i k té koupi, o té jsme se dozvěděli od známých, že je tam v té vesnici. Je to vesnice 

blízko Písku, asi 8 km, taková izolovaná vesnice. 

P.M.: Jak přesně se to tam jmenuje? 

O.T.: Mlaky. Někdy se říká Chlaponické Mlaky, protože ony jsou tam ještě jedny a tam byla 

v dosti v dezolátním stavu chalupa, která … Jednak se nám líbilo to prostředí té celé 

vesnice, to je obklopené lesy asi ze tří stran a s tím koupáním to bylo trošku na docházku, 

ale postupem času tam přímo ve vesnici vyhloubili rybník, takže jsem měl 20 m od chalupy 



 

takový malý rybníček. Takže tak jsme se k tomu dostali v 68. roce.  

P.M.: Od koho jste tu chalupu koupili? 

O.T.: Historie té chalupy byla taková, že to vlastnil nějaký hajný, dokonce máme takové 

velmi zajímavé účetnictví jeho rodiny někdy od roku 1895 do roku asi 1910. A on to opustil 

někdy v 50. letech nebo možná, že i dřív, to přesně nevím, ale jaksi zapsaný vlastník 

pořád byl, nicméně do té chalupy nastěhovali nějakého vystěhovaného kulaka odjinud, 

který v té chalupě žil do konce 50. let, ale po té se stala eldorádem pro místní děti, takže 

vzpomínají na to, jak v naší kuchyni dělaly všelijaké věci a devastace jim vůbec nevadila, 

takže to bylo zdevastované. Nehledě na to, že k tomu patří poměrně velký pozemek, asi 

1 800 m2 a ten byl vlastně porostlý kopřivami až do pasu, takže to bylo absolutně zpustlé. 

Brána spadla, tam chodily i krávy, to bylo přístupné absolutně. Nebylo to obyvatelné, tam 

se bydlelo tak, že jsme postavili stan na místě, kde jsme trošku tu trávu zlikvidovali a ono 

to bylo tak, že jsme to koupili v červnu 1968 a já měl už někdy od jara potvrzený původně 

půlroční zájezd, který se pak protáhl na roční, ve Spojených státech. Takže my jsme na tu 

první várku měli vlastně měsíc a kousek nebo dva, protože pak jsem do těch Spojených 

států odjel zhruba asi tak 28. srpna, čili těsně asi tak týden po okupaci, přes víkendy. 

Takže ten měsíc jsme nedělali nic jiného, než když jsme tam jezdili na víkend a pak 

nějakou tu dovolenou, možná týden, ale nic jiného se nedělalo než ohýnek, na který se 

snášely všechny věci z půdy, harampádí a od soboty přes noc se to pálilo, včetně 

kadibudky, protože tam byla strašná, takže se muselo chodit do lesa, nic tam jiného takhle 

nebylo a v takovém dezolátním stavu jsme to opustili na rok s tou Amerikou, vrátili jsme se 

v 69. roce v říjnu, což zima zase se propásla, takže vlastně až v 70. roce se začaly práce. 

Jednak jsme zjednali výborného místního zedníka z vedlejší vesnice, který dělal ty 

základní věci, já ještě tehdy zedničinu moc neuměl a s kamarádem Nachtigalem, což byl 

můj dávný kolega z profese už od 50. let a poté i z ekonomičáku, tak ten mě trošku 

zapracovával do zednických prací, takže jsme první dělali bránu, protože bylo potřeba 

vyrovnat zeď, zbourat kůlnu nějakou, tak se to vyrovnalo a daly se na to tašky. Udělala se 

brána, nechali jsme udělat vrata a vevnitř chalupy, ten základní objekt, ve kterém se 

dodnes bydlí, na tom pracoval zedník. Tehdy byla sazba 10Kč/hod, ale bez omezení pivo. 

A tak tam byly problémy takového druhu, že: „Dneska na komín ne, protože už jsem toho 

vypil moc.“ Pak taky jednou bylo šikmo nové okno, ale mělo to takový přátelský rodinný 

podtext i s tím zedníkem, který nám to dělal v době, kdy to dělal, byl jakoby člen rodiny. 

Samozřejmě tam byl celý den, ráno přišel, večer odešel. Hlavně zorganizoval rodinu, to 

tehdy dcera chodila s nějakým svým přítelem a ráno si nechal nastoupit rodinu a každý 

dostal úkol, co musí dělat. 



 

P.M.: A to byla vaše rodina nebo on svoji…? 

O.T.: Ne, svoji ne, naše. Já mám dvě děti, Petr Bruner byl přítel dcery, manželka vařit, vy 

budete dělat maltu, maltu nechal třeba Petrovi, každý dostal úkol. Ale bylo to spíš na 

sranda základě. Ale byly tam takový detaily, třeba jsme tam dělali příčku, dělali jsme 

z chléva prostor, kde bude koupelna a záchod a tam se dělalo na čtvrt cihly, což je kumšt, 

takže když to nakonec u stropu ten zedník z jedné strany sklínoval, tak mu to Petr Bruner 

z druhé strany držel a říkal: „Péťo, drž! Když nám to spadne, mě vyhoděj a tobě nedají 

dceru.“ To pro přiblížení té atmosféry, která kolem toho byla, to mělo takový velice zábavný 

průběh. Taky třeba on byl takový známý prostořekostí. 

Manželka: K nám přišel poprvé Emil Houška a řekl, že je Emil Houška a je komunista, ale 

jinak je slušnej člověk. On byl komunista a ožrala, ale strašně pracovitý a hodný člověk to 

byl, taková vesnická drbna, jak Ti mužský bejvaj. 

O.T.: Šprýmoval s místními dámami, zejména s jednou, která měla velké poprsí, na tu si 

troufnul, když byl na komíně, tak na ni halekal z dálky: „Vlastičko, ty si to neseš,“ 

naznačoval. 

Manželka: Možná by ses mohl zmínit o tom, že když jsme tam přišli, tak jeden soused 

těsně vedle nás přišel, oni nás přijali velice slušně, protože nikdo ze sebe nic nedělal, 

manžel se nechal učit zedničit, takže viděli, že nejsme flákači a nejsme nafoukaný, tak 

přišel k manželovi a říkal: „Vy jste Otakar Turek?“ Manžel řekl: „Jo.“ „Já mám váš článek 

schovanej.“ 

P.M.: To taky nebývá, většinou se lidé nesetkávají s takovým přijetím. 

O.T.: To byl ten elektrikář Hubáček. 

Manželka: Ale třeba Bouchal byl trošku mladší, než ten pan Hubáček a potom, když jsme 

se tam po té Americe vrátili a bylo jasné, oba nás vyhodili z práce, tak ten přišel, on tam 

někde pracoval na Silnicích a říkal manželovi: „Když bude zle, pane Turek, tak tam se 

vždycky schováte. Tam už je víc takových, tam se vždycky schovali lidi.“ Třeba mně říkal: 

„Vašeho manžela si vážím, že se neohnul a že byl ochoten se nechat vyhodit.“ Takže ti lidé 

samozřejmě tam byli všelijaký potvory a udavačství na vesnicích a souzení tohoto patří 

k vesnici, takže byli lidi různí, ale fakt je, že většinou byli velice slušní. Což, myslím, 

nemůžou říct všichni chalupáři. 

P.M.: Jak je tam vesnice vlastně veliká nebo kolik tam bylo obyvatel? 

O.T.: Dvacet dva čísel. 

Manželka: To byla vesnice vlastně chudých lidí, z nichž většina pracovala v sousední 

vesnici v zámku. 

O.T.: No ale zemědělstvím se hlavně živili. 



 

Manželka: Dobře, ale byli to malí zemědělci. Nebyl tam žádný velký sedlák. Akorát jeden 

se cítil, že je jako nadřazený. Ale byli to všechno takoví lidé odkázaní na svoji práci a 

velice pernou. 

P.M.: A bylo tam ještě víc jakoby chalupářů? 

O.T.: My jsme byli první. 

Manželka: A po nás pak přišlo několik, z nichž jedni byli ve stejném postavení jako my, 

vyhozeni z práce, ale ty vesnice nikdy nepřijmula. Ne kvůli jejich politickým názorům, ale 

osobně nebyli přijatelní. Pak už se to začalo měnit a dneska se tam najdou baráky… 

O.T.: Teď se ta vesnice rozrůstá, hlavně je tam příliv Písečáků, kteří si tam dělají trvalé 

bydlení, podnikatelsky… 

Manželka: To bylo tak, že lidi z takových vesniček se stěhovali do Písku. 

O.T.: V 70. letech. 

P.M.: A dneska se stěhují nazpátek, že jo? 

Manželka: No, ono je to 7 km do Písku, čili samozřejmě předpokládá to auta, ale dříve 

jezdily i autobusy, takže to není nijak nedostupné. Rozhodně rychleji než v Praze 

z jednoho konce na druhý. Takže ona se tam teď ta populace značně pomíchala, nicméně 

my máme kliku, že jsme třetí chalupa od konce vesnice a tam na tom našem konci prostě 

je náš soused primář písecký prozíravý, který tam měl a má barák, ale koupil nějaké 

pozemky, aby přímo proti nám se nemohlo stavět. A to je taková jako oáza, která má 

určitou osobní úroveň a tam to nedoléhá. Ale samozřejmě, když si tam někdo staví nějaké 

takové… 

O.T.: Už to není vesnická zástavba. 

Manželka: Už to není ono. 

O.T.: Akorát ten náš kout je takový vesnický. 

Manželka: A byla taková situace, to bylo hned nějak po 70. roce, že starosta přišel s tím, 

že se tam budou stavět chatičky. 

O.T.: Podstatné bylo, že se rozparceluje, tam jsou takzvaná draha, což je víceméně močál, 

ale za 1. republiky a možná ještě do 50. let se tam pásl dobytek, ale poté, co se tento 

prostor združstevnil, zůstal takový neobdělávaný a zarostlý ostřicí a takovou nepříjemnou 

zelení. A najednou přišla akce zahrádkářů. A Mlaky, ta naše vesnice byla vybraná, že by 

se tam vešlo asi 150 zahrádkářů, chtěli to rozparcelovat, my jsme se samozřejmě strašně 

vzbouřili, já jsem dokonce napsal anonym, jediný za život, který jsem napsal na vládní 

činitele, protože to bylo vysloveně zvěrstvo. Protože s vodou je tam problém, s pitnou 

vodou a jaksi z toho by samozřejmě, ta voda tam nebyla taková, aby to uživilo 150 dalších 

rodinek. Takže tam to vzbouření jsme nakonec vyhráli. 



 

Manželka: Musíš říct, že nebýt chalupářů, tak kdo ví, jestli by se ti místní dali dohromady. 

Protože jak je to na vesnicích, vy jste mladý, to nemůžete znát, že dva sousedi vedle sebe 

se neshodnou a tam se táhnou takové rodinné a rodové antipatie a on nám tenkrát nechal 

zbourat stodolu a tenhle mi zabral mez a takové. Takže to jim hrozně brání v tom, aby se 

na něčem sjednotili, takže takové podpisové akce, to jsem obíhala já a to bylo třeba: 

„Helejte, tam já nepůjdu, tam jděte vy.“ Vyhráli jsme to, to je pravda. 

O.T.: Ale zavázali jsme se, že to budeme kultivovat. Takže se pořádaly víkendy, které celý 

ten prostor, který je možná takových 200 – 300 metrů dlouhý a do hloubky takových 60 – 

70 metrů a mizerný na sekání, to jsme tam celá vesnice vysekávali. 

Manželka: A mizerní sekáči. Protože místní uměli, zatímco můj muž a ostatní se snažili, 

ale nebylo to ono. On byl terén takový, že se nemohlo předpokládat, že z toho vznikne 

hned nějaký trávníček, ale to jako já považuju za veliký úspěch, že na tomhle se ta 

vesnice sjednotila a že společně na tom pracovala.  

O.T.: Ale zrovna ten úsek, o kterém jsme mluvili, který je před námi, tak to koupili, aby tam 

zabránili nějaké další stavbě a udělali z toho lesopark, čili to začali obdělávat a dneska 

jsou tam vzrostlé stromy a krásný trávník. Čili to prostředí je tam ohromně zkultivované. 

Manželka: A i kdyby tam původně stavěli, jak původně mysleli pro syna, tak je záruka, že 

tam nepostaví obludu, která by k tomu lesu a k tomu prostředí té chalupy nepasovala. Což 

teda jiní nerespektovali. Protože dneska jim v tom nikdo nezabrání. To už ne. 

O.T.: Ale ta vstřícnost těch místních jaksi být ku pomoci se dá ilustrovat třeba na příkladu 

elektrikáře, to nám někdo řekl, že ve vedlejší vesnici je elektrikář, stočtyřicetikilový šprýmař 

a prostě znalec místních poměrů, který měl nezapomenutelné historky, už bohužel umřel a 

ten říkal, když jsem ho kontaktoval, jestli by nám nezavedl elektriku, tak: „Jo, já se přijdu 

podívat.“ Zjistil, že do štítu je zavedené a dokonce svedené do hodin, ale dál do chalupy 

ne, tak říkal a dokonce vzal na sebe i to, že až to dodělá, že to nechá zkolaudovat, tak 

tohle všechno udělal velice vstřícně, spřátelili jsme se potom na řadu let. On měl totiž 

průkopnicky první televizi Západního Německa, on bydlel v bývalé škole, která byla 

předělaná na národní výbor, a on tam měl byt, protože jeho táta byl ředitelem té školy a na 

tom národním výboru byla taková soustava velkých antén, která brala Západní Německo. 

P.M.: Tak jste chodili koukat k němu na televizi? 

Manželka: No, párkrát jsme tam byli, ze začátku to byly zajímavé programy, všelijaké 

cestopisy a to, co se dneska může vidět u nás a třeba nějaký maďarský významný film a 

takové. Pak to ztratilo ten půvab, ale on byl trošku líný, takže nám říkali, když jsme za ním 

šli: „No, když budete mít kliku, padnete mu do oka, vám to udělá. A on to teda opravdu 

udělal, že pak jednou přišel a říkal manželovi: „Vy jste Ota? Jste Otakar?“ A Ota řekl, že jo. 



 

„Já jsem slyšel, že vám žena říká Ota. Já, že jsem vám podepsal papíry na úřadě.“ A on 

sám byl v komunistické straně, nevyhodili ho, protože on byl vedený jako dělník a prostě 

ho potřebovali.  

O.T.: Ale smýšlením byl … 

Manželka: Ale on si postavil hlavu, že mu to je jedno, ale příspěvky jim platit nebude. Tak 

za něj platili příspěvky, aby si ho udrželi. Ještě k tomu, že jsme odjeli do té Ameriky. Barák 

byl prakticky asi 15 let prázdný. Což příbuzní majitelé, my jsme to koupili za 8 nebo 9 tisíc 

tenkrát. Byla to cena dobrá. Ale jen jsme odjeli do Ameriky, tak nějaký příbuzný bývalého 

majitele už tam přijel a spekuloval, že teď oni tam zůstanou, přece se nebudou vracet 

z Ameriky a to bude jako zabavené emigrantovi a že to dostane zdarma. Přestože teda 

možnost byla kdykoliv si to od toho majitele koupit. 

P.M.: Takže vy jste přijeli a on… 

Manželka: Ne, tím to skončilo. Protože naši sousedi řekli: „Ne, ti se vrátí.“ A nakonec jsme 

se vrátili. Ale že jako lidé jsou různí, jak jsou vstřícní a přející, tak jsou … 

O.T.: Ožil a akci provedl po listopadu, kdy, já nevím, jestli byl sám upozorněn na to, že 

vlastní nějakou část pozemku, která byla v zemědělském půdním fondu. Ukázalo se, že 

z té naší zahrady, kterou jsem mezitím už ohradil na určitou úroveň, kus byl vedený jako 

zemědělská půda a ten nebyl zapsán do smlouvy, že ho kupujeme. Takže zůstal vlastně 

v jeho papírech a on na něj jaksi po listopadu prokázal nárok. A byly s ním poměrně 

nepříjemné diskuze, protože říkal, že tam si postaví chatu a obec mu musí přivést cestu a 

takový. 

Manželka: On to je konec našeho pozemku a za ním už navazují jenom pole. Čili na ten 

jeho pozemek nebyl přístup, ledaže by jezdil přes tu chalupu, což mu nebránilo. 

O.T.: Nakonec to skončilo tím, že jsme to koupili znova za 11 tisíc tehdy, takže se to 

vyřešilo. 

P.M.: Jak jste k vám na chalupu jezdili často? 

O.T.: Sobotu co sobotu. 

Manželka: Prakticky každý víkend. 

O.T.: V pátek se vyjelo a na neděli jsme se vraceli, to bylo pravidelné. I v zimě, ne celou 

zimu, ale i v zimě jsme tam jezdili. Párkrát jsme tam strávili dokonce Silvestra. 

Manželka: Což je velice problematické, protože ta chalupa má devadesáticentimetrové 

kamenné zdi a než se vyhřeje, tak se jede domů. V neděli odpoledne tam je krásně, takže 

to bylo takové problematické, ale nicméně to bylo hezké. 

P.M.: Kdo vlastně všechno na tu chalupu jezdil? Jezdili jste tam sami nebo pak i děti? 

Nebo jezdili za vámi známí a podobně? 



 

Manželka: Děti s námi jezdily. 

O.T.: Věrný známý byl hlavně ten Nachtigal, který budoval se mnou. 

Manželka: A byl na tom s tím řemeslem zrovna tak, jako můj muž. 

O.T.: To první období stálo na tom Houškovi, na tom zedníkovi a tak ten vlastně udělal 

strop v kuchyni, protože tam byl spadlý kus stropu a z chlíva prorazil nový vchod do 

chodby a z toho vchodu, kterým chodil dobytek do chlíva, tak udělal okno a tam udělal 

novou místnost, čili ten základní objekt je hlavně dílem tohohle zedníka Houšky. Ale tam je 

taky spousta zdí, čili já jsem se naučil dělat s kamenem. Nejdřív jsem skládal na sucho 

jednu zeď, dneska s odstupem vím, že ty první pokusy selhaly, protože spadly časem, ale 

pak jsem se naučil, že každý kámen, který se tam položí, se nesmí hýbat, protože se musí 

takhle podkládat, prostě jsem se tohle naučil. Pak jsem postavil jednu zeď, která končí ten 

objekt, kamennou zeď, ale už na maltu. Čili kamenné zdi zvládám a hlavní takové sólové 

dílo… Vy jste se ale ptal, jestli tam jezdili známí, tak tam fůra známých samozřejmě 

jezdila. Spalo se tam všelijak, my jsme spali ve stanu, známí spali na takzvaném katafalku, 

se tomu říkalo, protože tam jsme si dali prkna a oni si ustlali na těch prknech a spali v té 

stodole na katafalku, se říkalo. A všechno to byli známí, kteří pomohli. Čili to bylo takové 

kolektivní dílo. Pak tam byl jeden objekt, kterému se říkalo vejminek, který je velice 

zajímavá stavba z hlediska úrovní, protože je tam asi pět různých úrovní, se kterou jsme si 

dlouhou nevěděli rady, protože přední štítovou stěnu měla trošku vyhnutou, takže do toho 

pršelo. Tak byla otázka, jestli to celé zbourat, zvětšit si prostor, který tam máme nebo si to 

zachovat. Nakonec jsem se rozhodl to zachovat, což znamenalo, když si představíte štít, 

tak až po tu jsem to musel zbourat nahoru a na té úrovni těch bočních stěn udělat takovou 

železobetonovou plošinu, tam jsem to dostavěl a to byla zedničina toho typu, že jsem si 

dole namíchal maltu, měl jsem tam kladku, pověsil jsem kýbl, vytáhl nahoru a tam jsem 

zdil. Celý tenhle barák jsem dal do pořádku vlastními silami. 

P.M.: Takže jste se tam opravdu zdokonalil ve všech řemeslech. 

O.T.: Jo, zedničinu umím. 

Manželka: Ty jsi ho taky prosadil, že jo? Já jsem byla pro zbourání. 

P.M.: Jak vypadal takový ten běžný den na chalupě nebo jak jste tam vlastně trávili ten 

čas? 

Manželka: Jak? V poklusu. Manžel šel po větších věcech, po větších pracích a já jsem 

třeba začínala sekat od 72. roku nejdřív ruční Husqvarnou celý objekt a zeleninu jsme 

pěstovali a stromy jsme měli. Taky jsem vařila, taky uklízela, aby se tam dalo žít, takže to 

byla taková náplň. Manžel stavěl a měl takové věci, a kdo přibyl navíc, tak vždycky něco 

měl, protože se taky kácely staré stromy a takové. Syn dost dělal a různé takové. Bylo to 



 

v poklusu. Prostě nebylo tak, že by se řeklo: „Tak, dneska dopoledne se dělá tohle a pak 

třeba odpoledne dvě hodiny tohle a tohle.“ Protože tam furt bylo něco, co muselo být 

okamžitě, záchrana nebo takhle, že jo? 

O.T.: Fakt je, že ten efekt seberealizační je dominující, absolutně dominující. Že má člověk 

radost z toho, když se to zlepšuje a já bych řekl, že 80% stráveného času bylo pracovních 

a 20% bylo, že se došlo do lesa na houby nebo tak. Ale rozhodně převažovala ta práce. 

Manželka: Ono víte, upřímně řečeno, s tou chalupou jsme začali, to jsem si vlastně 

vymyslela já, protože můj muž propadl Pražskému jaru tak, že z toho byl úplně nepřítomný 

a jednou přišel domů, někde nějak dlouho úřadovali a přišel a sotva poznával mě a děti, 

což teda popírá a bylo to tak. A já jsem si řekla, tak buďto skončí v blázinci nebo se 

odpoutá od toho. Takže jsme začali hledat chalupu a propadli tomu všichni. To byla strašně 

zajímavá etapa. Já nevím, co jsem to měla tenkrát za operaci, byla jsem doma, tak jsme 

vzali mapu a já jsem psala na národní výbory, když jsme se rozhodli, že to budou Jižní 

Čechy, jestli tam nemají chalupy a oni houfně napsali, houfně! Protože v každé vesnici se 

našla buďto továrna nebo opuštěné objekty a ta vesnice se toho chtěla zbavit, aby to tam 

nebylo jako ruina, takže houfně odpovídali a my jsme houfně ty chalupy navštěvovali. Ale 

nemohli jsme si furt vybrat, protože jsme byli taky vybíraví. My jsme chtěli les a chtěli jsme 

koupání, a aby to bylo opuštěný, aby to nebylo jako na Václaváku. Jenže kde je koupání, 

tam není klid, že jo. 

O.T.: Ještě bych podotknul, že my nemáme průjezdnou komunikaci žádnou. To je vesnice, 

která je na konci cesty, takže tam jezdí jenom místní, tam nikdo neprojíždí. 

Manželka: Takže nakonec, když jsme se dozvěděli o téhle vesnici, tak jsme tam jeli a tam 

jsme si mohly taky vybrat ze dvou nebo ze tří chalup. Tak jsme si jednu vybrali a řekli jsme 

si, že důležitější je pro nás les nežli velké koupání. A ve vesnici je nebo lépe řečeno bylo 

takové koupaliště. 

O.T.: Původně nebylo, ale pak ho prohloubili a začalo to fungovat. Já jsem dokonce 

působil trošku jako ztřeštěnec, protože já jsem si řekl, že se musím otužovat a lezl jsem do 

té vody celý rok, pokud nebylo zamrzlo. Když bylo jenom málo zamrzlo, tak jsem tam taky 

vlezl. To jsem dělal asi do své sedmdesátky. 

Manželka: On byl otužilec, ale předpokládalo to, že byla rozhicovaná kamna a pec. 

O.T.: Můj denní rituál byl takový, že jsem ráno vylezl z postele, zatopil, vlezl zpátky do 

postele, přiložil jsem, a když se to trošku zavlažilo, tak jsem si na sebe vzal koupací plášť 

a šel jsem do rybníka. Tam jsem udělal pár temp, když bylo trošku jako zamrzlo, tak jenom 

malý okroužek a zpátky do té vyhřáté kuchyně a na pec. A to bylo takové blaho, to úplně 

osvěžující, to mě drželo na nohou. 



 

Manželka: Jenomže teď se to nějak zkazilo, noví chalupáři tam koupají psy, já už jsem 

vzdala dávno nějaké hádky s nimi nebo dokazování a místní se s nimi nehádají. Všichni si 

pořídili bazény a rochní se na dvoře, takže je to všecko trošku takové jinačí. Nicméně my 

máme kliku, že prostě, když nechceme, tak ani sousedy nevidíme, protože ty chalupy 

z jedné strany sousedí s chalupou a s různými kůlnami, takže tam člověk na zahradě 

nikoho nevidí a na druhé straně sousedíme zahradami a taky chalupou a stodolou. Tím 

chci říct, že když nechceme, tak nemusíme nikoho vidět. My chceme teda, ale ten okruh 

těch známých, které jsme si tam vybudovali, se už nijak nerozšiřuje vlastně, protože ti 

noví, co tam přijdou, to je jiné založení a jiná věková kategorie. 

O.T.: A tam vůbec nedošlo k splynutí, možno říct, ti chalupáři z normalizace, kteří se tam 

dostali, tak tam to splynutí bylo až na tu jednu, který neměli rádi, kteří už tam 

mimochodem nejsou. Ale ta populace, která je tam, teď tam migruje, staví nové, tak to je 

trošku cizí. 

Manželka: Ale jedni se tam pasovali na místní ekology, jsou tam asi dva, tři roky, a zatímco 

ve vesnici jsou ještě lidi, kteří se tam narodili, celý život tam žijí, jeden z nich se celý život 

věnuje zemědělství, ale tihle, ti se pasovali na místní ekology a rozeštvali vesnici prý kvůli 

třem stromům, ale ty stromy porazil právě ten člověk, který se tam narodil, který pěstuje 

koně, udržuje všecky porosty, seká to. Prostě to není člověk, který by najednou si 

vzpomněl, že: „Tyhle stromy si porazím.“ Měl nějaký důvod, proč ty stromy porazil. A oni 

ho prohánějí a starostku, prostě tu vesnici rozdělili. 

P.M.: Kolik vlastně těch chalupářů tam bylo v průběhu té normalizace? 

O.T.: Asi osm. 

P.M.: Takže vás tam berou, říkáte, víceméně jakoby místní nebo jste tam v podstatě 

místní? 

Manželka: Jo, my jsme tak už místní. 

P.M.: Proč jste si zvolili tuhle oblast a ne nějakou jinou? 

O.T.: Já měl nějak zafixováno, že Jižní Čechy jsou krásný. 

Manželka: Mně nesedí hory, to byla jedna věc. My jsme to koupili v těch Jizerských horách 

se sestrou, nebyly žádné problémy, jenomže jsem měla obavy, že časem přijdou a prostě 

rozzlobit se sestrou by mě nestálo za pět chalup. Ale jak říkám, mně osobně ty hory 

nesedí, protože jsem dýchavičná odjakživa nebo tím, že jsem z Hradce Králové. A naši 

sousedi tady v Praze si pořídili chalupu za Pískem a furt bájili o nich. Asi o rok před náma 

nebo tak. A nějak to vlezlo do podvědomí, že ty Jižní Čechy jsou takové zajímavější, když 

člověk pomine hory, já nevím. Nebyl žádný takový vyloženě, aby nás to tam třeba táhlo 

někoho rodově nebo takhle, to ne, to nebylo nic takového. 



 

O.T.: Rodiče jezdili na dovolenou do Jižních Čech, ale ta pověst Jižních Čech… 

P.M.: A jezdívali jste tam autem? 

O.T.: Jo. My jsme se pokoušeli z úsporných důvodů, že budeme se střídat s těmi 

Štěpovými, jednou naše auto, jednou jejich auto, ale pak se od toho upustilo. Ale tam se 

jezdilo v pátek odpoledne a v neděli zpátky. Určitě od března do listopadu a párkrát i v tom 

mezidobí ještě. 

P.M.: Takže to byla ta hlavní chalupářská sezona. Přemýšleli jste někdy o rozdílu chata – 

chalupa? Hrálo to pro vás v tom rozhodování nějakou roli? 

O.T.: To je nebe a dudy. Chata je na to, aby si tam člověk šel lehnout a chalupa, aby tam 

člověk šel dělat. To je základní rozdíl. Mě by chata neuspokojila. Já jsem občas vyrazil 

s kamarádem, který měl původně hausbót na Orlíku, protože on je rybář a pak ho vypudili, 

takže znám i tu chatařskou … Pak si tam postavil takovou boudu, tak jsme tam jezdili čas 

od času na ryby, kdy jsem vynechal chalupu, a jeli jsme s kamarádem na Orlík. To je úplně 

něco jiného, to je jenom na přespání a ne na práci vůbec. A ta seberealizační složka tam 

chybí. Já si myslím, že ta byla pro mě rozhodující. Zejména v době, kdy jsem vypadl 

z profese. Mně se tam rozrostly různé cibulovité rostliny a jeden kamarád mně řekl: „Tak to 

prodávej támhle.“ Tak jsem asi tak čtyři nebo pět let vždycky sklidil cibule a šel je prodat. 

V Jugoslávské ulici byl nějaký podnik, který ode mě bral, tak jsem z toho měl i tržby. 

Modřenec jsem prodával, ozdobný česnek, narcisy a to je asi všecko. To byly stovky cibulí, 

to byly tržby kolem tisícovky v roce, ale je zajímavé, že i tahle aktivita se ujala. 

P.M.: A měli jste třeba čas ještě na nějaké jiné koníčky kromě téhle chalupy? 

O.T.: Spíš ne. 

Manželka: To byla taková všeobecná atmosféra, že všichni, kteří byli v blbé situaci tím, že 

je třeba vyhodili z místa nebo je neuspokojovala práce, tak žili hlavně pro chalupy, chaty. 

Pro chaty míň, to je zase jiná sorta lidí, že přijeli v neděli večer ztahaní jak koně a na týden 

měli rozplánováno, že musí koupit cement a já nevím, co všecko, takže to byla jako velká 

náplň. Tak mužští spíš si udělají čas na kamarády a takový, ženské teda ne. Protože když 

se stráví víkend na chalupě, tak zase doma je spousta práce potom. Samozřejmě 

zaměstnání pro ženskou taky, ale to byla náplň a většina známých, to byly hovory, co jsem 

udělal, kdo nás navštívil, co musím udělat, co musím sehnat, protože to taky bylo období, 

kdy se shánělo všecko. 

P.M.: A ono to stavění, problém bylo hlavně shánění. Dokonce písek! Opravdu nebyl písek.  

Manželka: Tak to místní traktorista po dešti vyjel do lesa… 

O.T.: Ne do lesa, na cvičák. Tam byl vojenský cvičák, a když nebyl písek, to byl tankodrom 

takový, a nějaký přírodní úkaz byl, že někde to naneslo takovou vrstvičku písku, tak on to 



 

tam šel sbírat, aby mohl stavět. Takový amatérismus tam byl kolem toho. 

Manželka: Sehnat cihly a všecko, to byl problém. 

O.T.: Nebo ještě takové dvě zajímavosti třeba, na zdi, která odděluje celý ten pozemek od 

cesty, jsem sehnal tašky, prejzové tašky, a sice od kamaráda, kdy jsem zjistil, že sundali 

nějakou střechu na Kulturním domě Praha 6, a že tam můžu koupit za korunu jednu tašku. 

Tak jsem vozil z tohoto baráku tašky. Fůru aplikací, v té své chalupě máme takové 

dlaždice cihlové, které někdo vyhodil z půdy, to byly takzvané půdovky, byla jich hromada 

a já jsem si je naložil do garáže a z garáží jsem to postupně vozil na Mlaka a tam z toho 

mám někde podlahy, někde parapety k oknům, prostě fůra věcí, které jsem vozil takhle a 

kradl jsem taky písek. Jednou mě baba nachytala, že jsem v ulici ve Vojtěšské, kde byla u 

kostela hromada písku, že jsem si tam hrabal a dával do auta a ona mě pěkně zpérovala. 

Manželka: Ale ještě k tomu je potřeba říct, že vlastně kromě toho, že vzniklo dílo, které 

manžel nebo prostě ten chalupář sám postavil, tak bylo i takové zadostiučinění, že sehnal 

jsem dlaždice, sehnal jsem cihly. To, co dneska prakticky nikdo nezná. Že i to bylo takové 

určité uspokojení, které odvádělo prostě od hlubokých myšlenek, že v hlavě byl cement a 

takové. 

O.T.: A ono člověka baví i ten výsledek z takového estetického hlediska. Já vám řeknu 

příklad. My jsme chtěli udělat určitou podlážku pod stůl v části zahrádky, tak jsem si každý 

týden vyrobil jednu dlažici takhle tlustou, betonovou, dvě formy jsem měl. Když jsem přijel 

v pátek, tak jsem ji ztvrdlou vyklopil a než jsem odjel, tak jsem tam dal novou na příští 

týden, že ztvrdne, takže jsem týdenní výrobu dvou takových dlaždic. Nakonec jsem tu 

podlážku neudělal, ale v době, když jsem měl operovanou kyčli, jsem nemohl pořádně 

dělat, leč klečet jsem mohl. A tam byla část stodoly jenom s jílovou podlahou, která se 

pořád zametala a prášilo se, tak já jsem se rozhodl, že jedinou práci, co můžu dělat, je, 

v té době jsem taky boural ten vejminek, takže jsem měl fůru šutrů a měl jsem nadělané 

tyhle dlaždice, tak jsem v kleče vydláždil celou tu stodolu. Prostě střídavě to tam mám 

všelijak rozházené, tu dlažbu, kterou jsem si vyrobil a některé ploché kameny a dneska 

jsem hrozně spokojený, jak to krásně vypadá. I z takového detailu má člověk radost. 

Nehledě na to, že třeba v kamnech, tak první kamna jsme si objednali v kuchyni, že 

kamnář musel přestavět ty kamna, které tam byly. To byl opravdu kamnář. Pak jsme do té 

místnosti, která je z chléva, chtěli taky nějaká hezká kamna a dostali jsme echo, že ve 

Strakonicích bourali v nějaké hospodě vysoká kamna. Takže je asi za dvě stovky prodají. 

Manželka: Ale oni je nebourali, my jsme je rozebírali. 

P.M.: Jako vyloženě ta vysoká kachlová kamna? 

Manželka: Vysoká kamna, to bylo v takovém tanečním sálu. 



 

O.T.: Takže tenhle kamnář nám ještě udělal tyhle kamna, takže ty ještě taky dělal on. Až 

na jednu věc, že vzlínaly vlhko ze zdola, protože je špatně izoloval a teď si představte 

kamna asi takhle široká a takhle hluboká v koutě místnosti a spodní dlaždice sají vlhko a 

mrazem odprýskávají. Tak jsem to chtěl napravit, tak jsem trávil třeba čas podhrabáváním 

těchto kamen tím, že mně architekti, kamarádi z práce poradili: „Musíš nejdřív nahoře ta 

kamna opřít o stěnu nějakým klackem, aby ti nespadly, a pak to můžeš klidně za půlku 

podhrabat.“ Takže jsem podhrabával vleže na břiše kamna, a když jsem to vybetonoval na 

jedné straně, tak jsem zase opřel o protější. Tak to byly druhá kamna a třetí kamna v tom 

baráku, v tom vejminku, ta jsem už stavěl celé sám z toho, co zbylo z těch strakonických, 

protože ty naše byly nižší, než ty strakonické, takže tam už jsou kamna vlastnoručně 

vyrobená. Takže takový to americký learning by doing, které z té Ameriky mám ze všeho 

nejradši, to si myslím, že je jaksi správně tímhle velice stručně vyjádřený americký duch. 

Manželka: Jenomže Američan, kdyby měl něco takové dělat, jako chalupu, tak by to 

neuměl nebo vůbec by ho nenapadlo něco takového dělat. 

O.T.: To známe i ze Švédska. Naše dcera se vdala do Švédska a tam, když říkají: „Tohle 

jsme udělali.“ A pak se zjistí, že když se člověk ptá: „Jak jste to dělali?“ „To byla firma.“ 

Manželka: Ale to bylo vlastně i v Americe. Vždyť Bencovi, to byl teda takový velice vážený 

pan profesor, u něj by se nepředpokládalo, že bude dělat něco na zahradě, tak jsi tam 

přišel a oni říkali, že mají strašně práce, předělávají skalku. Ale na to jsou lidi. Takže tohle 

heslo jako rozhodně neplatí pro všecko, to ne. Švédové jsou to samé. Když švagrová naší 

sestry řekla, že příští víkend bude strašný, že budou dělat příjezd k domu a já jsem si 

říkala: „No, tohle by můj muž nebo náš syn udělal během dvou víkendů.“ A pak jsem 

říkala: „A to bude dělat Jony?“ „Ne, na to přijde firma.“ Ale rozčílení z toho, jaké to bude 

šílené, co to je za práci, přičemž jejich firmy, když jedou něco dělat, tak jsou vybavené 

nářadím, to není, že není tohle, tak to nahradíme tímhle nebo tak, někdy je taková 

improvizace, čili to jsou odborníci, kteří to udělají. Oni teda nejsou zas tak pracovití, to je 

pravda, jsou pomalejší a dbají na to, aby hlavně jako odpočívali a tak, ale udělají to 

všecko. Takže tohle, myslím, že Češi jsou úplná výjimka. A myslím si, že tyhle politické 

zvraty se na tom strašně podepsaly. Protože lidé se potřebovali něčím zabývat a vidět 

nějaký výsledek a dělat něco, do čeho jim nikdo nekecá a nezakazuje a nemusí mít strach. 

Prostě takhle si to udělám. Když bylo povolení od národního výboru, že se tam můžou 

dělat nějaké úpravy, tak tím to bylo vyřešené a prostě to člověk dělal za sebe, pro sebe a 

bez nějakých pokynů a bez zásahů. 

O.T.: Ještě si vzpomínám na jednu třeba takovou typickou fázi, kdy se udělala ta koupelna 

a potřebovalo se to někam odvézt, tak bylo potřeba udělat senkruvnu. Ona ta senkruvna 



 

se trefila do místa, kde se brzo přišlo na skálu, takže to byla práce. Nakonec výsledek je, 

že tam je 2 x 2 metry a do dvou metrů do hloubky, čili osm kubíků vytesat z té skály. Což 

znamenalo kladivo, které mohlo mít takový osm, deset kilo, klíny, bouchat kladivem do 

klínu, hromady šutrů vedle, takové úkony tam taky byly. 

P.M.: Tak to jste měla z manžela radost, ne? 

Manželka: No, že by zrovna tohle mně dělalo radost, já jsem si říkala, že ho to klepne. 

K nám chodil soused, ten, který říkal, že má schovaný manželův článek, protože se mu 

líbil a to byl střelmistr na Žďákově, ale tam nám nemohl pomoci, protože tam se nedalo 

střílet. Ale chodil radit a dohlížet. 

O.T.: Ono je potřeba hlavně najít, kam ten klín nasadit. Což on v tomto směru poradil 

hodně. 

Manželka: A vůbec ten, co učil manžela dělat maltu a takové, ne ten zedník, ale potom ty 

zídky, tak ten chodil se dívat pravidelně. On, když jsme to koupili, tak k nám přišel a viděl 

tu jedinou obytnou místnost, v jakém je stavu, tak se rozhlídl a říkal: „No, slyšíte. Tohle 

okno vybouráte a dáte si tam trojdílný.“ Já jsem říkala: „Ne, pane Bouchal, to zůstane.“ „Ty 

kamna vyhodíte, dáte si šporák.“ Já jsem říkala: „Ne, pane Bouchal, to tady zůstane.“ „Jo 

a tuhle podlahu, to vykopejte, vybetonujte a dáte si na to lino.“ A já jsem říkala: „Ne, pane 

Bouchal, toto všecko zůstane.“ A on říkal: „No, jo, paní Turků má rada nějaký starý krámy!“ 

A potom, když přišel, když to bylo hotové, tak říkám: „Slyšíte? Je to hezký.“ Je to hezký, 

protože mu to připomnělo tak, jak ty chalupy byly, a fakt je, že ti místní, kteří tam žili, tak ti 

už měli zavedené koupelny, verandy dělali, dávali tam záchod a takové. Všude 

samozřejmě široká okna, což má svůj význam v těchto starých chalupách, ale už to nebylo 

ono. Oni na to byli pyšní. Ale pak, když viděli to staré, tak vlastně zjistili, že to bylo hezké a 

uměli to ocenit. Oni uměli ocenit pracovitost. 

P.M.: Takže vy jste to chtěli v podstatě zachovat tak, jako to bylo? 

Manželka: Ano, co nejméně měnit. Což teda bylo fajn, jenomže po těch čtyřiceti letech je 

to všecko, ta chalupa byla nahoře takhle a teď už jde dolů. Protože dneska už, sice teď 

nenosíme vodu od lesa, máme ji zavedenou ve stodole, ale třeba už teď nosit všecku vodu 

do kuchyně, to už začíná být trošku namáhavé. Totéž potom odnášet zas tu vodu, takže by 

se člověk vůbec nezlobil, kdyby tam nějaká taková vymoženost byla. Tak známe naše 

bývalé sousedy z Prahy, kteří prostě zachovali úplně všecko, ale mají komfort. Ovšem těm 

chalupa nesedí na skále. Takže mohli prostě všecky potrubí a takové, aniž by chalupu 

nějak museli podkopávat nebo dostat z té skály. Teď už jsme ve věku, kdy nic neměnit. 

Pane bože, jenom ne řemeslníky nebo něco takového. Ono taky řemeslník dneska a 

řemeslník před třiceti a čtyřiceti lety bylo něco jiného. Ti, když přišli, tak opravdu měli 



 

zájem, drželi slovo a dělali. 

O.T.: V tomhle směru bych řekl, že byla jiná zkušenost v Praze a na vesnici. V Praze taky 

sehnat řemeslníka nebylo snadný. 

Manželka: Ale mohl sis ho ochočit. Vždyť já měla ochočeného instalatéra, že jo? A 

neznamenalo to nic, žádné velké úplatky. Ale to začalo ještě, když ty jsi byl ještě v Americe 

a my jsme byli zpátky, vyměnili jsme byt, tak jaksi trošku soucítil, protože my jsme ten byt, 

kam jsme se stěhovali po návratu do Ameriky, teda sestra nás tam přestěhovala ale s tím, 

že nechala postavit nábytek a víc nic, tak tam stála voda ve vaně ¾ metru vysoko a 

takové. To jsi nezažil. Protože to léta nefungovalo. Ti lidé emigrovali a ta, co tam zbyla, ta 

se o to nestarala. A přišli instalatéři a já jsem si troufla kritizovat, že ta baterie je posazená 

úplně šikmo a náš syn, on je teď vystudovaný stavební inženýr, od malička byl šílený 

precióza, protože si stavěl modely letadýlek, nekupoval, ale stavěl a byl na ty půlmiligramy 

a takové a říkal: „Mami, prosím tě, vyžeň je, my to s tátou uděláme.“ Ale ten instalatér se 

tak příšerně rozzlobil, byl na mě sprostý, že si někdo přijede z Ameriky a tak dále, ale ten 

druhý potom k nám přišel a toho jsem si ochočila a věděla jsem, že když zase praskne 

voda, takže přijde. To bylo spíš na takové osobní bázi. Ale dneska mám dojem, že to je 

těm řemeslníkům úplně fuk. Nad námi je nově přebudovaný byt, pan majitel ho tam má pro 

své příbuzné a během tří let nás ten mladík dvakrát vytopil. On za to nemůže, protože je 

špatný odpad z vany. A to mu tam dělali. Já jen říkám, že řemeslníci byli dřív rozhodně 

poctivější. 

P.M.: Já vám děkuju za rozhovor. 

O.T.: Dům pro důchodce, léčebna dlouhodobě nemocných taky, a když jsem jednou šel 

v tom plášti k tomu rybníku, tak hlásili, že utekl zřejmě z tohoto nějaký blázen. 

P.M.: A to jste musel být vyhlášený plavec tam, když jste chodil za každého počasí. 

O.T.: Ne. Když si to člověk zavede od léta do podzimu, tak to pořád protahuje, až to jde 

celý rok. To je ohromně příjemný, to je takový životabudič. Ale chce to potom vytopenou 

kuchyň. 

Manželka: A tady je ta kronika, začíná to rokem 1907. On se ten původní majitel jmenoval 

Buchleitner, byl Němec, takže takové různé… 

P.M.: Ale psal si to česky, to je zajímavé. 

Manželka: Jo, psal si to česky. Já myslím, že mluvil česky, ale hrozné pravopisné chyby. 

O.T.: To celá ta knížka stojí za to. Taková ta celoživotní zpověď. Vy jste historik, půjčte si 

to. 

 

Konec záznamu 



 

 



 

Rozhovor s panem Richardem Vantuchem, 26. listopadu 2009  

tazatel Jaroslav Vašut 

 

J.V.: Richarde, jetli se můžu zeptat na chalupu, kterou vlastně obýváš a popřípadě kdybys 

mně mohl říct něco málo o sobě, o životní pouti, která v podstatě znamenala potom i 

pořízení této chalupy a jakýsi obývání a co de facto pro teď tvůj pohled zpátky ta chalupa 

znamená a znamenala? 

R.V.: Bude to těžké, protože to bude hrozně dlouhé, ale na druhé straně chalupa je 

takovým synonymem, která mě provází celý život. Mým šťastným číslem je trojka, proto 

jsem se narodil i 3. 3. 1953. V rodině jsem taky Richard III., což má určitou symboliku, 

protože, jak víte, to byl anglický král, lví srdce a tím pádem i jeho charakteristické 

vlastnosti mě tím provází. Chalupaření jako takové, vůbec ten název, s tím jsem se setkal 

v podstatě až v pozdější době, protože my jsme jako kluci měli hrozně vztah k přírodě. 

Měli jsme takovou výbornou partu, která chodila k rybníku, k řece, kde jsme hrávali různé 

hry, bojovky a tak dále. Tam jsme se utkávali s druhou takovou mladou partou. Ti byli 

z druhého konce našeho města a jednou jsme po takové vítězné bitvě se dakli dohromady 

a vzniklo tam takové přátelství, kdy jsme po vzoru Vinnetoua a Old Shatterhanda se 

vlastně spojili krví a zjistili jsme, že to jsou kluci, kteří mají stejné zájmy jak my a to nám 

bylo tehdá, to je pravda, to nám bylo tak šest, sedm, osm roků a vlastně tu druhou partu 

vedl Petr Krompholc a to byl hrozný vyznavač skautingu a jeho taťka byl velký skaut a 

zapřísáhlý skaut a hrozně měl, protože v té době byl trošku skauting zakázaný, takže on 

propagoval hlavně harcedy z Polska, což jsou polští skauti a vlastně od tama tahal 

veškeré vědomosti, věci a tak dál. Měl doma veškeré sbírky Junáku, Vpředu, všech 

skautských časopisů a příruček, celou hnihovnu od Foglara, Rychlé šípy a to bylo vlastně 

motto, kterým my jsme se řídili, vlastně celá ta naše parta, takže od toho roku 1961 - 1962 

jsme si začli vést samozřejmě svoji kroniku, dělali jsme výpravy k rybníku, o každé 

výpravě byl zápis. Dneska, když si to čtem, tak opravdu to jsou zápisy, které hodně pobaví 

a které nám hodně přiblíží naše dětství a tím vlastně vznikla taková ta láska k přírodě a 

k tomu, že jsme utíkali z města a automaticky každý den ven do přírody. Postupně jsme 

vlastně převzali všechny zvyklosti od skautské organizace od Junáka, kde jsme plnili 

bobříky, odborky a tak dál. A v roce 1968, když byl skauting povolený a vypadalo to, že 

nastala zlatá éra, tak jsme se všichni aktivně zapojili do skautu a snažili jsme se dělat 

rádce a vůdce zase mladým klukům. Možná za zmínku stojí taková perlička, že v roce 

1967, i když my jsme nebyli nijak organizovaní. Byli jsme jenom parta kluků, která má ráda 

přírodu, ale bylo nás v Příboře, byli jsme silnější organizace, než třeba místní organizace 



 

pionýrů. Nás bylo asi 300 a do pionýru nikdo nechtěl chodit. Trošku s tím měli problémy 

rodiče, ale to už je zase druhá kapitola. A tak po tom 68. roce jsme asi pět let zhruba pak 

rozjížděli skauting v Příboře Junák, jenomže po určitém čase jsme zjistili, že vlastně 

všechny ty dovednosti, znalosti, které učíme, že už tam jsou trošku ne málo, ale že už 

jsme je naučili, vychovali jsme si nějaké své nástupce a založili jsme trampskou osadu. 

Trampská osada měla zhruba asi těch 12 – 15 členů a to je vlastně základ toho, čemu 

dneska říkáme, naší chalupářské party, protože celá tato parta jsme vydrželi pohromadě, 

držíme pořád pohromadě. Každý si dovedl odněkud manželku a dobré bylo to, že ty 

manželky se přizpůsobili nám, ne, že bychom se přizpůsobili jim, ale že vlastně každý si 

našel takový protějšek, aby ten smysl pro trampování, pro toulky přírodou a podobně, aby 

byly společné. Takže jsme tak postupně, první roky se hodně jezdilo po klasických 

čundrech, vandrech a sjezdili jsme stopem celou republiku všude, protože nikde jinde jsme 

se nemohli dostat, že to bylo trošku za hranice všedních dnů se podívat. Takže tak to 

pokračovalo víceméně až do toho roku, já nevím, 1980, kdy jsme chtěli mít nějakou osadní 

boudu, takže první svoji boudu jsme si vystavěli v Černé ve Slezsku, to bylo na kraji 

vojenského prostoru. Tak jsme měli srub, krásnou boudu, břidliční základ, sroubený vrch, 

kde jsme pomáhali dělat brigády lesníkům, vysazovali jsme stromky a tak dále. Za to jsme 

dostávali nějaké dřevo a možnost tam nějakým způsobem neoficielně pobývat. To jsme 

vydrželi dlouho do doby, než tam začly různé vojenské cvičení a tak dál. Byly trošku 

problémy s vojáky přátelených armád, kde nám to tam párkrát vypáčili, ale tak to zas 

nebudu tady zmiňovat. Více nás bylo v Oderských vrších a nás to více táhlo do Beskyd, 

takže jsme si našli starou poustevnu, chaloupku v Karolínce. Tam jsme se dohodli 

s jedním místním obyvatelem, který tam vlastnil takovou malou poustevnu na vrchu Kani a 

nebyla tam elektřina, což byla podmínka, neboť jsme nechtěli elektřinu, nechtěli jsme 

civilizaci a tam jsme vydrželi dobrých deset, dvanáct let, kde vlastně celá ta naše parta 

včetně našich manželek a dětí jsme jezdili. Žil se takový klasický život mimo město venku 

na horách, na běžky dělaly se výpravy a večer se sedělo u ohně a v podstatě vše, co 

k tomu patří. Protože tady ta chata nebyla naše, tak jsme dál hledali nějakou chatu, 

usedlost, grunt, což bychom si mohli zařídit podle svých představ. To se nám podařilo. 

Dneska to bude 25 let, kdy jsme našli takovou velkou usedlost na Vinotických vrších. Je to 

nádherné místo na severní straně, kde je krásný rozhled až po Kohútku, Portáš až ke 

Vsetínu a nádherný výhled. Tam, když si sednete a zahledíte se, tak vlastně máte na dlani 

celé Vsetínské vrchy a fakt opravdu je tam místo, kde se dá relaxovat, odpočívat. Tady na 

té chatě, protože to už bylo naše, tak jsme si stanovili nějaký chalupářský řád a to bylo 

vlastně alfa omega toho, proč jsme vydrželi tak dlouho. V Příboře byla kdysi osada 



 

Orinoko, kde byli třeba naši otcové od našich kamarádů a vím, že skončili právě nad tím, 

že jak už byli starší, měli jednu chatu, tak byl problém, kdo tam bude jezdit, jak tam bude 

jezdit a ten si tam přivedl kamarády, trochu se to bilo a tady s těmi problémy se hodně 

známých potýkalo, že když někdo měl něco pohromadě, je to jak dneska v podnikání, tak 

to moc nefunguje. My jsme měli výhodu tu, že nás bylo moc. Vlastně vlastníkem této 

usedlosti je sedm spoluvlastníků a pět majitelů, ale práva a povinnosti mají všichni stejné. 

J.V.: Na základě toho řádu? 

R.V.: Na základě chalupářského řádu. Chalupářský řád, to je pro nás vlastně alfa omega 

toho, jak to na téhle chalupě funguje. Základní bod tady toho je něco jako stanovy, jmenuje 

se to Chalupářské stanovy a základní bod toho je, že právo rozhodující a hlasující mají 

pouze muži, což je opravdu trošku úsměvné, ale je to stoprocentní ten nejlepší bod, co 

jsme mohli do stanov dát, protože těch dvanáct, třináct mužů, kteří tam jsme, tak vlastně 

máme pořád stejné myšlení. Jestli nám bylo 5, 10, 15 nebo dneska 55, to je úplně jedno. 

Vlastně pořád se tím řídíme. Takže my máme vlastně rozhodující hlas o veškerém dění na 

chalupě s tím, že ženy samozřejmě mají hlas poradní a my je respektujem, ale nemusíme 

je dodržovat. To je vlastně takový jeden základní bod tady těch chalupářských stanov. A 

když jsme se rozhodli, že koupíme společnou usedlost a společnou chalupu a začnem 

jezdit, my tomu říkáme samozřejmě trampská bouda, dneska už se to pomalinko mění 

v takové malé trampské rekreační středisko, protože jsme si tam fakt vytvořili takové 

podmínky, že tam fakt můžeme jezdit s děckama a s celýma rodinama. Je tam takové 

zázemí, kde se můžeme perfektně vyžít jako i po sportovní stránce. Máme tam svůj 

lyžařský vlek, i když takový už starý, kotvový, ale ušlapem si sjezdovku, jezdí se na běžky, 

na kola, máme tam malé hřištíčko na volejbal. Samozřejmě táborový kruh nezbytný 

s totemem, s nějakýma křeslama s tím, že tam pořádáme slavnostní ohně, výroční ohně, 

potlachy a takové jako klasické akce, které k trampingu patří a kterému jsme jako 

k dnešku zůstali věrni. Co se týče těch chalupářských stanov nebo chalupářského řádu, je 

to taková kuriozita, když jsme to byli sepisovat u notáře, že kupujem jednu chalupu a je 

nás 13 rodin, tak prvně se tam zalekl a říkal, že to teda vůbec není možné. Pak teda řekl, 

že to zkusí udělat, že to je kuriozita, která asi se tak často neobjevuje a nakonec ta 

smlouva nebo to sdružení, založili jsme sdružení z toho důvodu, sdružení chalupářů je 

jenom více méně taková formalita, abychom mohli nějakým způsobem fungovat. Není to 

nějaká organizace, kde bychom... Jsou tam práva a povinnosti, ale ty práva a povinnosti 

jsme si stanovili sami a sami je chceme dodržovat a sami na nich lpíme, abychom tam 

vlastně všichni mohli jezdit v nějakém ..., aby tam všichni byli spokojeni, aby nikdo nebyl 

upřednostňován a tak dále. Z takových těch zásad, co bych řekl, že je zajímavé, že 



 

vždycky taková ta kolektivní zábava, to znamená, když se večer zpívá, hraje na kytaru, 

vždycky to má přednost před jakoukoliv jinou činností. To znamená, že většina, všichni se 

snaží nějakým způsobem zapojit do takového toho společného života nebo že to není tak, 

že by si každý dělal něco svého nebo že by se snažil nějak narušit tady to spolužití. Je to 

hrozně zajímavé zvlášť pro cizí lidi, když přijdou k nám na chalupu a řeknou si: „Tak jedem 

na chalupu, uvidíme, jaký to tam bude.“ Tak každý má takovou představu, že tam něco 

posedí, povykládá a tak dál. On asi je ten život trošku pestřejší, protože se vymýšlejí 

recesní soutěže, recesní hry, hraje se volejbal. Je tam ping pong, třeba trampský golf se 

hraje, spousta takových recesních soutěží, které vlastně každý ten víkend se naplňuje. 

Samozřejmě kromě toho se dělají nějaké brigády a tak dále. Celou tu chalupu se snažíme 

udržovat tak, protože máme trampskou osadu, tak je šerif, který je dán od počátku 

trampské osady a šerif tam má funkci vyloženě jako v té trampské osadě a kromě toho, 

aby ta chalupa mohla fungovat, tak na každý rok volíme takzvaného Pinocheta, je to Pino, 

který se stará celý rok o chod chalupy. To znamená, že má na starost, aby byla v pořádku 

elektřina, voda a aby všechny ty potřebné, které jsou u toho nutné, různé povolení, 

poplatky a takové věci, aby fungovaly, organizuje dvě, tři základní brigády, na ty brigády 

zajišťuje práci, zajišťuje materiál a tak dál, takže když se dělá střecha, musí zajistit barvu, 

krytinu a tak dále. Takovým způsobem to funguje a každý rok vlastně je ten Pino, jak tomu 

říkáme, někdo jiný, takže na každého to vyjde stejně. Vždycky máme nějakou začátkem 

roku, když se Pino volí, tak se potom předkládá, co by se ten rok mohlo udělat na té 

chalupě, co tam zlepšíme, co opravíme, jaké akce tam budou stěžejní. No je to super, 

protože v podstatě já, když si to odbydu tenhle rok, tak dalších 12 let mám volno a jezdím 

na chalupu, kde mám, kde se za mne o tu chalupu někdo stará, samozřejmě musím udělat 

svoje brigádnické hodiny. Když přibyly naše děti, tak nás je 12, s manželkama zhruba 20 a 

teď když k tomu má každý tak zhruba dvě děcka, tak je to nějakých 40, 50 lidí, ale ani to 

není na závadu, protože vlastně ty prostory, které jsme si tam vybudovali, jsou opravdu 

takové, že tam se v pohodě vyspí těch 50 lidí. Někdo na chalupě, někdo ve chlévě, který 

jsme si upravili jako společenskou místnost, někdo ve stodole, kde je v jedné části 

zachované seno, protože máme takové ortodoxní trampy, kteří nechtějí spát na matracích, 

ale spí klasicky jenom v seně. A celý rok, ať je to léto nebo zima. 

J.V.: To pořád přetrvává? 

R.V.: To pořád přetrvává a to by ses divil. To třeba Ricky, Kosťa, co jsou majitelé třeba 

firem nebo tak, tak ti, když přijedou na chalupu, tak vezmou spacák a jdou do sena. A fakt 

to má svoje kouzlo. A ono se to vždycky liší, jestli tam spíme v létě nebo v zimě. Přes léto, 

zvlášť když jsou dobré večery, tak se hodně spí venku. Ve všech tak převládá taková ta 



 

romantika, když se udělá večer oheň, sedí se, hraje se na kytary, zpívá se, tak potom 

postupně si každý vezme spacák, lehne pod nějakou tu třešeň a do rána, to je to 

nejkrásnější. Jsou tam nádherné hvězdy, protože kolem dokola není žádný světelný zdroj, 

žádné nijaké větší město, to znamená, že ta obloha je tam fakt překrásná. Já nevím, co by 

tě ještě zajímalo? 

J.V.: Jestli se můžu zeptat, pokud jste taková sestava vlastně od toho útlého dětství, šla 

vlastně tou životní poutí, bylo to i u ostatních obdobný, taková ta myšlenka, motiv třeba 

z rodin, ve kterých vyrůstali? 

R.V.: No většinou jo. Tak my jsme měli tu výhodu, že tím, že jsme, třeba za svoji osobu, 

když hovořím, tak já jsem hrál fotbal třeba za Příbor, ale to byla vlastně jediná aktivita, 

kvůli které jsem se přes víkend zdržoval doma. Jinak jsem veškeré víkendy trávil fakt 

opravdu nebo sobota, neděli, protože pátky se dělaly i někdy v sobotu, tak ale veškeré 

víkendy se trávily ven v přírodě, takže tím pádem i ty naše protějšky jsme si hodně našli 

jako v podobném prostředí. Tam snad není dnes nikdo, měli jsme takovou partu holek, 

jezdili jsme na krajské tábornické školy tak od těch patnácti do osmnácti, později o jako 

instruktoři jsme tam jezdili a krajské tábornické školy pořádala tábornická unie. Byly to 

vyloženě opravdu tábornické školy, kde bylo od lasování, přes judo, výcvik, přes slaňování 

skály, přes noční bloudění, braňáky, výcviky, takže to jsme absolvovali každý asi tři, čtyři 

roky a pak jsme jezdili dva, tři roky jako instruktoři a právě z těchto akcí je nejvíc těch 

budoucích manželek nebo současných manželek. Protože tam jsme se opravdu hodně 

poznali a měli jsme společné zájmy, koníčky. A většinou jsme se všichni trefili nějakým 

způsobem. Pokud to někomu nevyšlo, tak samozřejmě tu manželku vyměnil za nějakou 

lepší, ale zase pokračovalo to ve stejném duchu, tak to už je život, tak už to běží. Tak 

někdy není každý stoprocentní, ale dnes, když to tak hodnotíme, tak jsme vytvořili takovu, 

já nevím, komunitu, jestli to můžu říct, kdy se navzájem respektujem. Máme rozdílné třeba 

politické názory, jsou tam třeba dva, tři, co ještě dneska zastávají nějaký jiný názor než 

třeba ostatní, ale vůbec to absolutně není žádná překážka. My o politice se na chalupě 

nebavíme. Politika je snad jediné téma, které se tam neprobírá. Ne, že by to bylo 

zakázané, ale nikdo nemá potřebu se nějakým způsobem tam prezentovat. Na chalupu si 

jedeme odpočinout, relaxovat a ne se zabývat něčím, co nemůžeme ovlivnit moc. 

J.V.: A probíhalo tady i toto v těch 70. - 80. letech ve stejném duchu? Projevovaly se tam 

třeba různé angažovanosti kamarádů? 

R.V.: Vlastně už to, že jsme byli skauti nebo že jsme měli nějaké skautské zásady, 

v podstatě to naše smýšlení je u všech stejné, i když třeba někdo byl, někdo se angažoval 

nebo neangažoval, ale v podstatě takový ten smysl pro, já nevim. Dneska možná by 



 

k demokracii, svobodu, pro takové ty základní lidské myšlenky, tak ty vždycky byly 

prvořadé a jednoznačně převládaly. Vlastně takové ty, řekl bych, skautské a trampské 

zásady před jakýmkoliv nějakým názorovým pohledem nebo nějakou dokonce politickou 

příslušností. Tak toto slovo bych vůbec vypustil, to tam se vůbec nějakým způsobem 

nehodí. 

J.V.: Přenášel se třeba tento životní styl i do toho běžného, rodinného života nebo 

profesního? Tak to když se vezme z toho pohledu zpětného? 

R.V.: No já myslím, že jo. Konkrétně třeba u mě, si myslím, se to dost projevilo z toho 

důvodu, že člověk byl zvyklý, teď nechci, aby to znělo nějakým způsobem nějak moc 

vznešeně, ale vždycky jsme byli vychovaní a snažili jsme se, naší zásadou bylo od 

skautských dob dělat denně dobrý skutek. A i když to je dneska takhle, už to nemůžem 

vykládat ani našim dětem, protože se tomu smějí, ale my jsme tu zásadu dodržovali 

hrozně moc dlouho i v době, kdy už jsme měli třeba 30, 40 roků a v mnohých přetrvávalo, 

že si tajně ten dobrý skutek denně plnil, i když o tom nemluvil a neřikal, ale prostě v tom 

duchu se nějakým způsobem snažil žít dál a z toho důvodu, si myslím, že přístup k tomu 

životu a nebo vůbec k celkovému byl takový, že každý měl takový smysl pro kolektiv, pro 

pomoc druhým. Když jeden stavěl barák, automaticky mu všichni šli pomáhat. Když byl 

někdo nemocný, tak se za něho postavili a tak dál. To znamená, že taková ta soudružnost, 

to si myslím, že toto v nás vypěstovalo takovou hodně určitou osobní zodpovědnost a 

zodpovědnost vůči rodině, vůči kamarádům a tak dál. To si myslím, že ta chalupa k tomu 

hrozně moc přispěla, protože tam vlastně na té chalupě jsem možná mohl říct, my máme 

zakázaný i rozhlas, je tam zakázaná televize nebo zakázaná, nikdo si ji tam nepřeje a 

nechce. Na tu chalupu jedem, abychom se pobavili, abychom si sedli v kuchyni u stolu a 

povykládali si a ne, abychom hleděli na nějaký seriál. To tam prostě nepřipadá. Další 

výhoda té chalupy je to, že jsme na kopci na samotě, takže nepřipadá v úvahu, aby někdo 

si odskočil na pivo do hospody, protože to se mu nevyplatí. To je hodně daleko. Což je 

další, to bych doporučoval, pokud někdo hledá nějakou chalupu nebo chalupaření. To jsou 

takové věci, které dělají hrozně moc, protože třeba pokud by ta chalupa byla uprostřed 

vesnice a byla tam televize, tak si věřím, že to je úplně o něčem jiném. Že to už potom 

není ale zas chalupářský život nebo to už je spíš o něčem jiné. Takže si myslím jako, že ta 

chalupa utvořila hrozně moc charakterů jako všech těch osadníků, co tam jsou, 

samozřejmě jsme se to snažili přenášet i na naše děti, kteří dneska už mají 25, 30 roků, 

35 nejstarší. Už mají svoje děti a tahali jsme je tam úplně od malých mimin, kdy já jsem 

tam svoji dceru bral, když měla třeba ještě rok necelý a od té doby jsme je tam tahali, 

takže oni byli součásti tady toho života chalupářského a tady toho vztahu, že se dělili o 



 

všecho, že se společně vařilo, společně uklízelo, společně se řešily problémy. Takže něco 

jako kolektivní sport, protože v tom kolektivním sportu taky musí všichni tahat za jeden 

provaz a na té chalupě taky se tím, že tam se musí vyspat 30 lidí a 30 lidí musí spolu 

soužít, k tomu musí být nějaký předpoklady a nám to připadá zcela normální. Nenormální 

to připadá návštěvníkům, když tam někdo přijede zcela nezasvěcený. Jako třeba nedávno 

tam přijel jeden známý náš, který nebyl znalý našich poměrů chalupářských a když přišel 

na chalupu a teď viděl, že nás je tam asi tak třicet, tak vůbec nechápal, kde vaříme, kde 

spíme, jak se tam vejdem a co tam děláme a potom, když bylo tak kvečeru a on viděl, že 

v kuchyni u tradičního stolu, máme tam velikou místnost, ale prostě kuchyň je kuchyň. 

Takže tam se sedělo a tam sedělo třeba kolem, já nevim, 15 lidí, vykládalo se, smích, 

hrálo se, veselí, protože se vykládaly historky, který už každý slyšel třicetkrát, ale stejně, 

když  se to na té chalupě vykládá, tak si je každý zas rád poslechne. Přijdete do místnosti, 

kde je krb a tam u jednoho stojí děcka a hrají si třeba dostihy nebo si hrají nějakou hru 

Člověče, nezlob se. U dalšího stolu kartařského sedí čtyři osadníci a ti tam mastí mariáš a 

mají svůj takový režímek a u vedlejšího stolu sedí další ten zbytek, třeba 10 lidí, máme 

tam basu, máme  tam tamburínu, jsou tam dvě, tři kytary, jsou tam otevřené zpěvníky a 

zpívá se. A tady v tomto duchu třeba ten večer probíhá. Nerušíme se navzájem. I když 

jsme všichni společně, a to je na tom to nádherné, že tam vlastně každý si najde tu svoji 

zábavu. Každý si tam svým způsobem relaxuje. Když ho přestane bavit v kuchyni si 

povídat, tak jde vedle. Když se mu nechce zpívat, tak jde radit mariášníkům, co tam má 

hodit za karty, jo prostě taková pohoda opravdu. Ten Jirka, který tam byl a tak to sledoval, 

sedl si ke krbu a tak to sledoval a říká, že kdyby to nezažil a neviděl, tak v životě nevěří, 

že třeba ve dvou místnostech můžou být tři generace v podstatě, protože jsou tam naše 

vnoučata a jsme tam my, nějaká ta starší generace a vlastně všichni se baví, všichni jsou 

spokojeni, nikdo nemá problém. Je tam velký hrnec čaje, když někdo chce, tak si ten ... 

Když někdo vaří něco nebo si dělá topinku, tak se zeptá: „Chce někdo topinku?“ Tak jich 

udělá dvacet. Prostě je to takhle samozřejmé. Není to o tom, že by se přikazovalo nebo 

řikalo: „Ty dneska navaříš.“ Ne, je to prostě automatické. Přijedem na chalupu, každý ví, 

co má dělat. Někdo jde pro vodu, někdo pro vodu, někdo uvaří, vytáhne se slivovička na 

přivítání, to už k tomu patří. 

J.V.: V okamžiku, kdy jste tuto nemovitost hledali, tak bylo to samozřejmě tou přírodou a 

hledalo se to na základě nějakého typu nebo jste měli lokalitu nebo jakým způsobem si 

ještě tuto konkrétní nemovitost vlastně vybrali? A ještě by mě zajímala věc, jak na vás 

v tom několikaletým soužití reagovali a možná ještě reagují sousedé, jestli vůbec s nimi 

přicházíte do kontaktu, jestli vás považují za nějaké vetřelce nebo součást té lokality? 



 

R.V.: Hlavním kritériem, když jsme hledali místo, byla jako samota. Nechtěli jsme místo, 

které by bylo frekventovan, až není blízko nějakého turistického centra, není blízko 

vesnice, aby bylo o samotě. Jeden z těch důvodů bylo to, že jsme si byli vědomi toho, že 

když to bude někde na kraji vesnice nebo v údolí, kde je lehká dostupnost, bude se tam 

jezdit autama, bude tam elektřina, bude tam, já nevim, ta televize nebo už ta hospůdka 

nebo něco a to všechno jsou věci, které narušují takovou tu naši představu o tom, proč na 

tu chalupu chcem jezdit. My jsme nehledali chalupu, kde bychom přijeli, zapli televizi a 

zapli elektrické topení, ale hledali jsme, kde si zatopíme v krbu, rožnem petrolejku nebo si 

sedneme k ohni a můžeme si večer zazpívat a nikoho nebudeme rušit. A hlavně řikám, 

místo takové odlehlejší, takže samoty. Prošli jsme Těšínské vrchy, Beskydy, Vsetínské 

vrchy. V období, když jsme končili v Karolínce, tak jsme, my máme každou středu sleziny, 

to je možná taky zajímavá perlička, to si myslím, že je také jedna z takových kuriozit, a 

vlastně v Příboře před naší osadou ještě byla osada Starý mlýn nebo i dneska existuje 

osada Starý mlýn, ta je ještě starší jak my asi o pět let. A oni založili takovou tradici, že se 

scházeli ve středu v Restauraci Za Vodou a tam se vždycky domlouvali na vandru, co se 

bude dít. My jsme se k tomu přidali v tom roce zhruba 1965, 1966 a od té doby každou 

středu od tohoto roku, každou středu jsou osadní sleziny. Samozřejmě ty místa se střídaly. 

Někdy to místo bylo v Restauraci Za Vodou, někdy venku jako v přírodě, někdy u někoho 

na zahradě a tak dál, ale každou středu ty sleziny už od těchto let pokračují a schází se 

nás v průměru jak kdy. Jsou období, že nás tam přijde  třeba jednom 12, 13, ale není 

výjimka, kdy je nás tam 40, 50. Protože přijíždějí kamarádi ze Studénky, z Kopřivnice, 

z jiných osad. Když se chystá nějaká hlavní akce, potlach a tak dál, dneska v této době, 

kdy tak se scházíme v Extrovně a v Mexiku, tak nás v průměru chodí tak 25, 30. Je to 

výborné, protože každou středu se sejdeme, drží nás to pohromadě v té době, kdy se 

třeba na tu chalupu nejezdí tak často nebo nemůžem z nějakých pracovních, osobních 

důvodů. Tam se dozví, co se chystá, co bylo, kdo kde byl, jaká byla výprava, co se kde 

udělalo. Je to výborné. Tady ty sleziny jsou tak zaběhlé a jsou tak automatické, že není to 

nic povinného, ale každý se tam těší. Někdo přijde na 10 minut, někdo už tam čeká už 

první, než přijdou ostatní a většinou je tam i nějaká kytara, basa, takže se zazpívá, 

zahraje. Je to fakt, si myslím, věc, která nás taky drží hodně pohromadě. Nejen ta 

chalupa, protože tam už se nejezdí každý víkend, ale tady ty sleziny jsou takové, nahrazují 

nám tu chalupu ve všední den, ve všední týden. Prostě v době, kdy tam nemůžeme. 

J. V.: A ty frekvence těch návštěv té chalupy v těch začátcích a teď v současné době se 

nějak výrazně liší? 

R.V.: Samozřejmě, protože hodně z nás podniká a má spoustu jiných vedlejších aktivit, 



 

takže už se tam nejezdí tak často, ale jsou osadní akce, jako jsou kuřata, jako je vítání 

jara, jako je Mikuláš, jako jsou veškeré oslavy, nějaké výročí. Potom brigády, ty hlavní 

brigády, které jsou vždycky, jedna je jarní, jedna podzimní. Pak jsou dvě vedlejší, takže 

ono těch akcí během roku je asi takových 6 – 10, kdy jezdí taková větší část osadníků 

nebo chalupářů a kromě toho na tu chalupu se jezdí tak, jak má kdo potřebu, jak mu to 

vyhovuje. Součástí toho chalupářského řádu je i to, protože si chcem trošíčku chránit to 

svoje soukromí, aby se z toho nestalo nějaké rekreační středisko, kde každý si dovede ..., 

takže každý chalupář má právo chalupu si bez jakéhokoliv oznámení vzít vždycky dva 

nějaké cizí lidi, jako své kamarády, rodinu a kohokoliv, to se nemusí, ale pokud už na 

chalupu chci jet a chci si tam vzít, třeba celou rodinu pozvat, více lidí nebo tak, tak to 

většinou právě v tu středu dáte slezině na vědomí, zeptám se, jestli jim nebude vadit, když 

tam pojede celá moje rodina. Pokud tam jede více lidí z osady a nevadí jim to, tak tam 

jedou. Pokud by jim to vadilo nebo pokud by někdo třeba řekl: „Ne, my tam teď jedem...“, 

tak ne, prostě je to vyloženě na dohodě. Vůbec s tím nejsou jako problémy a je takové 

nepsané pravidlo zase, které není nikde psané, nikdo ho nijak nekontroluje, že každý 

z těch osadníků má tak do roka dvě, tři takové akce, víc ne. Aby to zase bylo vyvážené. 

Na chalupu samozřejmě může a je to podmíněno i tím, že si plní ty chalupářské 

povinnosti, jako že tam udělá brigádu, nachystá dřevo. To už k tomu patří. 

J.V.: To je pomoc jakoby ještě tomu Pinočetovi, který byl zmiňovaný? 

R.V.: To vlastně, jak když, dejme tomu, bych tam chtěl jet se svojí rodinou kompletně a teď 

nás je asi dvacet, tak já zavolám Pinovi a řeknu: „Pino, příští víkend chcem jet na chalupu. 

Jede tam někdo?“ Protože většinou tomu Pinovi se to hlásí už z toho důvodu, že když 

Pino mu řekne: „Když tam jedeš, je potřeba udělat to. Nebo zkontroluj vodu nebo dovez 

něco nebo něco odtama přivez.“ To znamená, aby byla vlastně ta chalupa nějakým 

způsobem pořád pod kontrolou, ať se tam doveze, když tam chybí cukr, sůl, aby se to tam 

dovezlo, když takové základní potraviny. To znamená, že ten Pino se stará o ten život na 

té chalupě, takže vlastně kdo jede na chalupu, tak mu vždycky brnkne a řekne: „Já tam 

jedu.“ A zároveň, když mu to oznámím, tak on, nebo já se musím nebo bych měl obvolat 

více těch osadníků, zeptat se jich, jestli tam jedou, nejedou. Když nejedou, tak to zavolám 

a je to v pohodě. 

J.V.: Jestli se ještě můžeme vrátit k tomu pořízení. Komunikovalo se tam v té době prostě 

s tím okolím nebo komunikuje? Jak fungují ty vztahy? 

R.V.: Jo, co se týče sousedů? Co se týče sousedů, tak vlastně nikdy jsme neměli žádné 

problémy, ať to bylo v Černé nebo v Karolínce nebo teď v těch Dynoticích, protože to 

považujeme za dost prvořadé a vždycky se to řeší jako na prvních místech, že všechny ty 



 

sousedy, kteří nějakým způsobem s námi mají co do činění, to znamená, když parkujeme 

u Jardy, což je ve vesnici jeden soused, na jeho zahradě necháváme auta, tak 

samozřejmě on tam má velký kus lesa, tak my mu za to na oplátku děláme lesní brigády, 

čistíme mu les, nachystáme mu dřevo, když on potřebuje, tak mu prostě píchnem. On je 

součástí jak kdyby té naší party, protože zase, když nás tam vidí, že už jedem, tak večer 

přijde s manželkou posedět k ohni. Co se týče vlastně těch pozemků kolem nás, tak se 

všema sousedama se tam běžně stýkáme, oni k nám, my navštívíme je, v podstatě se 

snažíme nějakým způsobem si navzájem pomáhat, ať už je to se dřevem, s údržbou 

nějaké komunikace třeba v zimě nebo s elektřinou, s vodou, protože se třeba táhne přes 

jeden pozemek, kde soused si taky chtěl udělat, od nás si chtěl vzít elektřinu, chtěl si tam 

vzít vodu, tak dokonce jsme mu to i vykopali i zakopali, až k jeho baráku zavedli, takže co 

se týče sousedských vztahů, výborně, bych řekl. Lidi už nás tam znají z celé vesnice, 

protože, jak říkám, že nechodíme do restaurace, nechodíme, ale raz za čas, když je třeba 

ve vesnici nějaká oslava nebo nás ten soused, nějaký vesničan nás tam vidí, tak řekne: 

„Vemte kytary, přijďte večer.“ Takže už jsme tam hráli i na pohřbu i na svatbě, takže 

nějakým způsobem nás tam znají všichni a vědí, že jsme ta parta z vrchu, jak nám říkají. A 

tam v podstatě, když potřebujeme, tak zajedem do JZD, nám tam vyvezou dřevo, když 

potřebujeme něco odtáhnout, není problém. Se všema se vychází velice dobře. 

J.V.: Takže ty vztahy by se daly charakterizovat ...? 

R.V.: Jako dobré sousedské vztahy a to je alfa a omega, protože bez toho by se nedalo 

žít. Pokud bychom si dělali naschvály nebo pokud bychom nebyli za jedno a neudržovali 

nebo nectili tady ty vesnické zásady, tak si myslím, že tam by to neklapalo. To víte, že 

třeba jednou tam mladí naši, když tam měli nějakou bujarejší oslavu, tak tam udělali 

takový nějaký větší, no, jak mladí, když se baví. Tak samozřejmě sousedi přišli a tak jsme 

to řešili. A vyřešilo se to velice specificky jako s tím, že jsme to zapili slivovicí a my jsme 

našim zakázali jezdit měsíc na chalupu. Sousedé to ocenili hrozně. My jsme sousedům 

navíc tam ještě pomohli potom se dřevem, řekl bych, že fakt ty vztahy tam jsou dobré. 

Jednak už z toho důvodu, že oni třeba myslivci a lesníci, my tam máme veřejné kadibudky, 

takže když je hon nebo když oni tam chodí, tak samozřejmě mají k tomu přístup, takže oni 

můžou se ..., do koupelny, můžou využít tady toto naše zařízení. Kdykoliv jdou krmit zvěř 

nebo sázet stromky s někým nebo někde na nějakou obchůzku, tak se k nám vždycky 

staví, posedí. Tak, jak to bylo dřív. Přijdou, posadí se, dostanou kafe, koláč, dostanou 

štamprli a je to, řekl bych, že to  tomu patří. 

J.V.: Ten průběh, dejme tomu, po tom pořízení a ten rozvoj té nemovitosti, na tom jste se 

vždycky společně nějak podíleli? 



 

R.V.: No majetkové vztahy, to je hrozně ošemetná záležitost, na kterou se hodně lidí ptá. A 

to jsme vyřešili velice šalamounsky, že to je taky obsah toho našeho chalupářského řádu. 

Je to velice jednoduché. My jsme, když jsme tu chalupu kupovali, byla to usedlost, tak 

jsme měli základní vklad, který v té době činil nějakých 13 500. Protože to fakt byla 

usedlost, která nebyla v nejlepším stavu. Takže za nějakou hodnotu jsme ji koupili. Máme 

osadní pokladnu. Do osadní pokladny se dávají roční příspěvky a kromě toho do pokladny 

se přispívá právě, já, když si tam vezmu svoji rodinu, tak vezmu tam 10 lidí, tak za 

každého člověka symbolicky zaplatím 30 korun, to je spíš na spotřebu běžných jako to, že 

tam všechno může užívat a toto dáváme a to slouží na režii, na provoz té chalupy 

samotné a kromě toho, když se rozhodnem, že opravíme střechu nebo uděláme nějaký 

větší zásah, tak právě na té slezině odsouhlasíme, že se dá jednorázový příspěvek 1 000 

korun. Je nás 12, takže máme okamžitě 12 000 korun. A vlastně z těcho peněz se ta 

chalupa zvelebuje. A máme to ošetřené i tak, že vlastně my jsme jako členové a naše 

manželky jsou taky jako členové jako chalupáři, taky na to mají stejný nárok, ale naše děti 

už nejsou majitelé, to je tam ošetřené v té smlouvě, že já můžu svůj podíl přepsat na svoji 

dceru nebo syna, ale já přepisuju vždycky jenom ten základní vklad. To znamená, i když 

se od nás, třeba z té naší party, když by se chtěl někdo vyplatit nebo se odstěhuje a chtěl 

by odejít a třeba se odstěhuje, já nevim, do Anglie a řekne: „Pro mě to nemá význam, tak 

mě vyplaťte.“ Tak dostane 13 500, jenomže dneska samozřejmě ta chalupa má úplně jinou 

hodnotu a tam ta chalupa není o penězích, o hodnotě peněz, ale to je o tom místě, o té 

atmosféře. O tom, co to přináší. To znamená, že zatím naštěstí nikdo nebyl takový, kdo by 

chtěl odstoupit nebo kdo by se chtěl vyplatit jednak, že to nemá žádnou logiku nebo 

význam, protože připravit se za  13 500 korun o možnost jezdit na takové místo, je 

hloupost a je to dobře, protože nemůže ani nikdo víceméně nějakým způsobem, když by 

se špatně oženil a vzal si nějakou manželku, která by v tom mohla vidět nějaký zdroj třeba 

příjmů a nebo by mohla mít jiný náhled na to, takže v podstatě říkám, to je ošetřeno zase 

tím, že nejenom chlapi mají tady to právo. Myslíme si, že ten chalupářský řád máme 

propracovaný perfektně. Takovým způsobem, kdyby byly propracované stanovy senátu, 

tak by fungoval na 100%. 

J.V.: Ta účast těch žen teda není v rozhodujících a v rozhodovacích pravomocech, ale spíš 

v takové té spolupouti nebo v tom servisu a v tom spoluprožitku? 

R.V.: Jo, tak oni, nerad bych, že bychom je nějakým způsobem utiskovali nebo 

vykořišťovali nebo že by byly vyčleněny jako z kolektivu, to ne. Tam se jedná o to, že když 

máme rozhodnout, jestli do krbu dáme krbovou vložku nebo necháme otevřený oheň, tak 

kdyby o tom mělo hlasovat 24 lidí, tak se skoro nedomluvíme. Tak víme, že nás je 12 nebo 



 

13 a platí 2/3 hlasů, vždycky musí být jako odsouhlaseni, tak prostě, že tento problém 

jsme teď řešili z nějakých bezpečnostních důvodů a i spotřeby dřeva, prostě jedno 

s druhým, tak taky já konkrétně jsem byl taky zastáncem otevřeného ohně, nechtěl jsem 

vložku, ale prostě bylo více lidí, co jo, tak si říkám: „Jo, v pohodě. Nic  se neděje.“ Prostě 

to beru jako věc, která je automatická, to nevadí, že s tím nesouhlasím. Prostě se 

přizpůsobím. Tam se jedná hlavně o to, že, dejme tomu, děláme tam kamenné zídky, 

někomu se líbí taková, někomu taková, někomu se líbí travička, někomu se líbí dlažba, to 

znamená, aby si každý nedělal vyloženě, co chtěl a aby to mělo nějaký řád, aby to mělo, 

třeba ten interiér zachováváme v nějakém stylu, snažíme se to udělat všecko ve dřevě, 

nějaké nátěry, nějaké barvy, okna prostě zachovat ten ráz té valašské chalupy, ať se to 

nemění. Tak z toho důvodu máme vlastně ten chalupářský řád udělaný a z toho důvodu 

vždycky rozhodují jenom ti chlapi, protože věříme, že za těch 40 nebo 50 let skoro už 

k tomu máme nějaký vztah, že se rozhodnem vždycky správně. Kdežto když by do toho 

zasahovaly třeba, já nevim, manželky, které přijdou z jiného prostředí, s jinými názory, tak 

už by to nebylo ono. A to funguje. Ony jsou rády, že se  nemusí starat. Tak ony zas mají na 

starost úklid a navaří dobře. 

J.V.: A změnila se ta chalupa od doby, kdy jste ji pořídili a kdy v současné době vám 

poskytuje to, co poskytuje z hlediska dispozice, technického vybavení? 

R.V.: To si myslím, že je nejkrásnější na tom, že v podstatě ani moc ne. My jsme si 

plánovali, že když to koupíme a bude to naše a začnem to předělávat, tak jsme si 

plánovali, že tam uděláme třeba nádhernou koupelnu, kde bude teplá voda, ohřev, kotel, 

kde už to bude takové jako, jak by řekly naše manželky, civilizované a máme to tam, já 

nevim, 25 let a ta koupelna je v podstatě pořád ve stejném stavu. Vždycky, když se chce 

někdo koupat, tak si tu vodu musí ohřát na peci, donést do té koupelny, tam se vykoupe a 

vyhovuje nám to, protože to k tomu patří a je to sice ve výhledu v plánu, že by se to někdy 

udělalo, ale svým způsobem dneska už si všichni myslíme, že už k tomu nedojde. Že 

pokud to naše děti někdy změní, tak to změní, ale vaří se pořád na peci. Máme tam třeba 

elektrický vařič, ale ten se může zapnout jedině nebo může, zas není to dané, není to 

nějaký příkaz nebo něco. Ale nikdo ho nezapne. Každý radši udělá oheň v té peci a vaří se 

na plotně nebo v té troubě. Nikdo, že by byl líný udělat oheň a radši si uvařil na vařici, to 

nepřipadá v úvahu. To jsou prostě takové dané věci, které na té chalupě jsou tak zažité, 

vžité že fungují, bych řekl, samy od sebe. 

J.V.: A nebyla oslabená motivace  k chalupaření některého z těch vašich vlastně 

společníků, kteří třeba už byli na rodinném domku a stejné aktivity provozovali na té 

chalupě z hlediska komfortu a bydlení? 



 

R.V.: Já si myslím, že z hlediska komfortu bydlení, to ani ne. Protože to dokazuje jeden 

takový příklad, kde náš soused, vedle naší chalupy je ještě jedna chalupa a to měl soused, 

který byl u Horské služby, instruktor lyžařský, výborný, výborně jsme si rozuzměli, jako 

snaha úplně perfektně těžko. Jenomže pak měl těžkou nemoc, zemřel a manželka už 

nechtěla spravovat tu chalupu, protože už je taky starší a chtěla tu chalupu nám prodat, 

aby my jsme ji koupili, protože nějak cítila, že by to bylo v pořádku, že na ni máme i 

částečný nárok, protože tam jsme možná 10, 15 let společně žili. A tehdy bylo těžké 

rozhodování a viděli jsme, že kdychom tu chalupu koupili nebo kdyby ji vzal nědo z těch 

našich osadníků z těch chalupářů, co tam jsme, tak by se svým způsobem pelminoval, už 

by ten večer neseděl třeba u nás, ale seděl by vedle v chalupě, už by ta naše parta se 

nějakým způsobem rozbila. Teď byly by to vlastně jako, z té jedné party by najednou byly 

dvě. Ať chcem nebo nechcem, jedni by seděli tam a druzí by seděli tam. Každý v jedné 

chalupě a nebylo by to ono a to bylo takové dost pěkné na tom, že v podstatě jsme se 

všichni shodli na tom, že i když by to bylo fajn, dobré a super, protože by tam třeba mladí 

mohli přebývat, zas by tam potom jel třeba někdo z našich známých a přesto zvítězilo 

takové to přesvědčení, že když zůstaneme společně, že to bude lepší. Věděli jsme, že 

třeba někdo by měl aspoň pokoj na spaní, že bychom nějakým způsobem mohli, protože 

bychom jako nějakým způsobem mohli mít větší komfort, lepší zázemí. Navíc on tam měl i 

třeba televizi, anténu, takže byly takové myšlenky, že večer bychom se na fotbal mohli 

podívat. Jako byly takové myšlenky, že to by bylo fajn, že večer bychom se mohli  podívat 

na fotbálek nebo tak, ae nakonec v té  konečné fázi jsme to zavrhli, že by nám to tu partu 

narušilo a v podstatě dneska jsme rádi, že jsme to takhle udělali. Protože ztratil by se 

význam toho vlastního posezení. A ti, co mají rodinné domky nebo ano, každý, kdo má 

rodinný domek a ví, co to obnáší, starat se o dům, stejně to je tak starat se o tu chalupu, 

tam je obrovská výhoda to, že na té chalupě, když opravdu řeknem, že je brigáda, tak to, 

co já sám bych doma dělal měsíc, tak tam to mám za víkend, protože nás tam naběhne, 

vezmem si kamarády, známé, naběhne 40 na brigádu 2 dny, koupí se dvě bečky, udělá se 

guláš a za ty dva dny uděláme dřevo na celou zimu, vykopem studnu, opravíme střechu. 

Prostě je to poznat. A přitom se pobavíme, zahraje se večer, zazpívá. Když je brigáda, tak 

se stává v sedm hodin. Třeba do šesti se hraje mariáš, ale v šest musí stanout a jít na 

brigádu. To jsou takové zásady, které všichni respektují. Bych řekl, že to je výhoda toho. A 

druhá věc, když na tu chalupu chce někdo jet sám, Tak si vždycky nějaký ten termín, kdy 

tam nikdo nejede, najde. Těch případů je čím dál míň a dneska, když máme slezinu, tak je 

to o tom, že vždycky, kdo jede na chalupu. A když zjistí, že jenom jedou dva nebo tři, tak ... 

Prostě jezdí více lidí, když tam jede víc lidí, protože jak už tam jede víc lidí, tak už si 



 

můžem zahrát ten volejbal, zahrajhem si pinec, už si zahrajem na kytary, už se zazpívá, už 

se udělají některé ty recesní hry, soutěže. Nebo na běžky, když se jede v zimě, tak když 

tam jedou dva a manželce se nechce, tak půjde na ty běžky sám. Kdežto, když nás tam 

jede 6, 8, 10, tak čtyři jdou na běžky, čtyři zůstanou v chalupě, zase se zabaví, takže jako 

opravdu dneska je to víc o tom, že více se vybírají termíny, kdy tam někdo jede, než když 

tam nikdo nejezdí. 

J.V.: A 70. a 80. léta byly považovaný z dnešního pohledu za dobu takových omezenějších 

volnočasových možností a aktivit. Poskytovalo vám tady to chalupaření nějakou protiváhu 

nebo zvýšenou takovou přidanou hodnotu? 

R.V.: To jako jednoznačně, protože my jsme vždycky nechápali tady v tomto období, kdy 

nám bylo, já nevim, 20, 25, 30 let, to bylo takové to období kolem vojny, po vojně a to bylo 

takové období, kdy opravdu jsme byli zvyklí jezdit a utíkat ze všedního dne ven do přírody 

a to bylo v té době, kdy jsme třeba jezdili do Karolínky nebo do té Černé na chalupu, to už 

je jedno, ale bylo obdivuhdné to, že třeba jak to respektovali naši rodiče. Já mám dvě 

sestry a vždycky, když se bavíme třeba o dětství nebo o tom, tak ségry vždycky říkají: 

„Brácho, my jsme vždycky nejvíc obdivovaly to, že my jsme třeba ve dvanácti, ve třinácti 

letech jeli na zimní táboření na tři dny a naši tě pustili.“ A říkali vždycky: „A kdo s váma 

jede?“ A já říkám: „No, jede s náma Svaťa a Joža.“ A ti měli 15, 16 roků. A my jsme jeli tři 

dny jenom tak bez spacáku jenom na položení prostě jenom ve sněhu. A právě tím, že 

jsme tak byli nějakým způsobem samostatni a byli jsme zvyklí se o sebe starat a viděli 

jsme v tom víkendu vždycky únik před, že nemusíme být ve městě, nemusíme být doma, 

nemusíme být prostě konzumenti televize a takových věcí. Já si myslím, že to nás hrozně 

moc ovlivnilo a vždycky to mělo přednost před jakoukoliv jinou akcí. Řeklo se, že když se 

jede na chalupu, tak mohlo být cokoliv, jakákoliv jiná akce. Někdy na Příborsku po ohni 

zůstávali doma. To si myslím, že jako hrozně moc ovlivnilo, že jsme mohli jako prostě 

vypadnout ven. Co se týče takového toho názoru, té doby, kdy se dělalo soboty, neděli, že 

byla každá druhá pracovní sobota nebo něco, tak my jsme to řešili takovým způsobem, že 

jsme už v sobotu chodili do práce s batohem a automaticky, jak se skončila pracovní doba, 

tak ti, co jeli domů, tak my už jsme jeli někde pryč nebo jsme jezdili hodně stopem nebo 

pěšky se chodilo. To bylo úplně běžné, že jsme kolikrát vyšli třeba, jak jsme byli v té 

Karolínce, tak jsme sjeli jenom do Rožnova nebo do Frenštátu  nejbližším spojem a pak už 

nic nejelo, tak do večera jsme do té Karolínky došli. To bylo 20 km, to nebylo zas tak moc. 

To nám připadalo normální. Dneska je pravda, když třeba to řeknu svým dětem nebo bych 

jim to řekl, navrhnul, tak už se na nás dívají trochu jinak. 

J.V.: A za celou tu dobu tam nebyly tady v této době 70. a 80. let nějaké problémy 



 

s tehdejšími orgány té místní samosprávy nebo bezpečnostními orgány a takto? 

R.V.: My jsme největší problémy měli v Čermné, protože tam to bylo na kraji vojenského 

prostoru, v Čermné na Slezsku. Tam to bylo na kraji vojenského prostoru, tam vyloženě 

nad námi drželi ochrannou ruku lesníci, protože těm jsme hodně pomáhali tam. Tam se 

dělaly brigády na vysazování stromků a moc jako jsme jim pomáhali, takže ti nad náma 

drželi ochrannou ruku, ale byly tam problémy, protože bylo takové období zvlášť v té 

normalizaci, kdy všecky trampské boudy se automaticky vyhazovaly do povětří, rušily se a 

byli jakékoliv zákazy a všechno. Častokrát se nám stalo, že třeba Svatík, ten má hrozně 

krásnou historku, kdy v podstatě v době, kdy ..., protože jsme jezdili třeba, jak jsou 

........................./54:50/ Vítkově, tak to byl jeden z takových lidí, kterého jsme si vážili a 

taky jsme se toho zúčastňovali, tak samozřejmě jsme se několikrát octli na nějaké místní 

stanici na výslechu. To se sem tam stalo, bylo to takové běžné, protože jsme chodili, byli 

jsme trampi, vandráci, bylo to něco, co bylo proti trošku zvyklostem nebo proti režimu, ale 

já bych řekl, že my jsme to tak v té době, my jsme nechápali ani nebo nebrali jsme to tak 

jako, že bychom bojovali proti nějakému režimu nebo něco, spíš jsme si hájili nějakou svoji 

svobodu a snažili jsme se v rámci možností prostě před tady těmi vlivy a před takovou 

nějakou organizovanou zábavou utíkat prostě ven na chalupu a na chatu. Je to těžké, 

dneska, když si kolikrát vzpomenem na nějaké takové ty historky, které jsou s tím spojené, 

ať už to byly třeba ty s těma ruskýma vojákama, kteří nám tam několikrát třeba ustřelili 

zámky, vybrali nám tam samozřejmě všecko jídlo nebo nebylo to vždycky všechno 

v pořádku, ale my jsme to v té době brali, že my jsme prostě někde jinde. My jsme si žili 

svůj život, měli jsme nějaké svoje skautské ideály, skautské idee, měli jsme svůj nějaký 

řád a tak jsme se nějakým způsobem snažili i chovat, takže si myslím, že nebyli jsme 

nějak ovlivněni jako tou společností nebo tím vývojem společnosti. My to považujem, že 

v té době právě tím, že jsme měli možnost uniknout třeba do té přírody, tak dneska, když 

tak vzpomínáme a bavíme se o tom, tak vím, že existovalo nebo že bylo spoustu, já 

nevim, SSM a spousta různých takových akcí, kdy se organizovaly různé srandy a já 

nevím, co všechno, ale prostě toto jsme trošku jako kdyby ignorovali. Nějak nás to 

nějakým způsobem nevyvádělo z toho našeho přesvědčení nebo z toho našeho života 

jako takového, žít si svůj život. Máme takovou partu vlastně, která od toho roku 1968, 

v tom roku 1968 vzniklo hrozně moc trampských osad a vlastně do dneška se s nima 

stýkáme. Dneska už jich není zas tolik, ale jsou to všechno kamarádi, kteří v tom roce 

začínali stejně jak my a máme spoustu podobných trampských osad, které žijou 

podobným způsobem jak my, že mají taky někde nějakou chalupu, trampskou boudu, 

scházejí se tam a to, o čem tady vykládáme, tak v podstatě oni mají v trošku menším 



 

měřítku, že jich není 20, je jich třeba 8 nebo 10, ale ten styl toho život, styl tady toho 

chalupaření, když to vezmu v uvozovkách, je úplně stejný. My pod pojmem chalupaření, 

my si říkáme teď chalupáři, protože ne všichni třeba chalupáři jsou osadníci a jezdí k nám 

samozřejmě spousta jiných lidí a kamarádů, ale řekl bych, že pojem chalupaření, ten 

pohled na chalupaření, náš pohled je trošku odlišný od takového toho klasického 

chalupaření, kdy přijedu na chalupu, okopu si kousek té zahrádky, něco si uvařím, sednu 

na zápraží, užívám si, odpočívám, pak si třeba zapnu televizi, jako relaxuju, prostě každý 

má svůj styl. U nás to chalupaření je spíš bráno jako taková společenská akce, kdy se 

sejdem, máme možnost si povykládat, zahrát. U nás je to pořád, bych řekl, víkend co 

víkend samá akce. Protože kdy máme jakékoliv třeba oslavy, což já už jsem, to jsme 

několikrát říkali, že to bylo na celovečerní filmy, když máme třeba oslavy, já nevím, 

čtyřicátin, padesátin a tak dále, tak každá ta oslava se nese v nějakém duchu, takže buď 

je to třeba ve stylu Limonádový Joe, takže my kompletní celá oslava, celé dva dny 

všechno probíhá v tom duchu, to znamená, že jsou tam veškeré postavy z toho filmu 

všetně kostýmů, včetně programu. Tak, jak ten film probíhal, tak to probíhá na té chalupě. 

Je to vždycky podle toho, kdo tu oslavu dělá. Nebo když je, je to vždycky podle toho, kdo 

tu oslavu dělá, jaké má zaměstnání nebo čím si živí nebo jaké má koníčky. Takže jeden 

kamarád od nás je námořník, co jezdí po světě na lodi, tak ti to měli zase jako Tři 

admirálové, někdy to bylo třeba Lordové a poddaní, někdy jsme to měli ve stylu třeba 

čarodějnic, každá ta oslava je jiná. Ale vždycky to spočívá v tom, že se měsíc, dva chystá 

program, chystá se nějaký scénář, který probíhá celé odpoledne. Jsou soutěže netradiční. 

Každý oslavenec, který to podstupuje, tak musí plnit hodně těžké úkoly náročné. 

J.V.: A mohlo by se jenom takto vzpomenout nebo přiblížit něco z takovýchto aktivit 

z hlediska úkolu a toho rozvrstvení? 

R.V.: Jo, tak třeba my, když jsme měli, konkrétně já, když jsem měl třeba padesátiny, tak 

my jsme byli tři, protože jsme ve stejném období, tak my jsme to měli ve skautském stylu, 

to znamená, že všichni jsme byli, jako tři oslavenci jsme byli ve skautském a všichni 

osadníci a chalupáři včetně kamarádů a známých, to bylo takových dohromady 30, 40 lidí, 

tak všichni byli jako old skauti. A pod pojmem old skauti a ještě trochu recesní, to 

znamená, že opravdu perfektní kroje, perfektní šňůry, klobouky, kraťasy, bílé podkolenky 

nebo zelené podkolenky, telata, ruksaky. Celý program byl v tom skautském smyslu, to 

znamená, že my jsme plnili odborky mlčenlivosti, hladu a tak dál. Samozřejmě ve 

zkrácené formě a v recesním stylu. Pak jsme třeba měli, protože všichni tři oslavenci, co 

jsme byli, jsme trošku lyžaři a tak jezdíme, takže jsme na lyžích jeli v létě samozřejmě, kdy 

nás tahli na lyžích z kopce po trávě. Když to byl třeba Mates, když měl padesátiny, on je 



 

vodák, tak jsme dělali prvosjezd od Jalovců. To je z kopce na Pálavě, kdy jel v člunu, 

samozřejmě se zadakem a na svah jsme dávali balvany, dělaly se tam různé zatočky, 

vodní příkop, byly nachystané uprostřed velké louky hrnce a kýble s vodou, takže kde by 

se převrátili, tak se ještě polívali, prostě prvosjezd od Jalovce až k chalupě, což je asi 400 

m kopec, takže na každého osadníka nebo na každého oslavence, který má, jako udělal 

nějakou věc nebo v něčem vynikal, tak to se mu u té příležitosti připomenulo a na to se 

pasovaly všechny ty soutěže a tak dále. Takže když byly čarodějnice, natáhlo se 

šedesátimetrové lanu od stromu přes celé hřiště, takže měli košťata, byly tam dýmovnice, 

byla tam zápalná šňůra včetně prskavek a byli přivázáni přes horolezecký postroj na lano 

na karabinu a sjížděli, to se podpálilo za zadkem, rozumíš, prskalo to, hrozná rána a oni 

po tom laně na tom koštěti jeli až dolů. Takže říkám, co akce, to neskutečné soutěže a 

neskutečné jako recesní akce. Ale to chce vidět kazety, protože samozřejme my si to 

vždycky nějakým způsobem nahráváme a tak dál. Jako musí se na to dívat, který je trošku 

znalý poměrů, protože když se na to dívá nezasvěcený, tak vůbec nechápe, jak můžou, já 

nevím, padesátiletí kmeti a takoví ti se převlíknout třeba za Berušky a Ferdy mravence a 

můžou udělat takové blbiny. 

J.V.: Takže i odlehlo z tohoto místa, této chalupy zas umožňuje i tyto aktivity, by se dalo 

říct? 

R.V.: Umožňuje, ale nebrání nám ani v tom, že třeba podobná parta, osada Bregls, kteří 

mají opravdu podobné smýšlení jak my a je to taky osada, co vznikla v 68. roce, tak ti mají 

podobnou chalupu někde u Opavy a když se domluvíme, tak jsme třeba dělali pro sjezd 

Opavice v indiánských krojích, kdy už jsme v tom indiánském kroji, když jsme měli v té 

době 53, 54 roků, tak jsme všichni v indiánském vyjeli a sjížděli jsme Opavici až skoro do 

Ostravy nebo až do Odry a jelo nás asi 14 loví v indiánském se vších vudy, ale to byly 

vyzdobené lodě. Úplně perfektní originál, takže samozřejmě to budilo pozornost všech 

kolemjdoucích jako ze břehu, co se dívali. Takže nejen na chalupě se to odehrává. 

Odehrává se to i mimo, ale většinou teda na té chalupě, protože jen tam přece jenom 

určité soukromí. Jedna taková perlička, jak byl Limonádový Joe, hrál, tak tam v té hře je 

Calamity Jae a ještě jedna holka, to byly dvě oslavenkyně, které na závěr té zkoušky, co 

ony musely prodělat všechno, to je takové trošku drastičtější, tak na závěr toho, jak je 

chalupa, je tam velký krov, tak my jsme je měli věšet. Ale tak samozřejmě ony se věšely 

takovým způsobem, že my jsme tam měli  nachystaný takový velký pohřební vůz, 

popsaný, věnce, kytičky, všecko nachystané, protože na kopci byl vykopaný krchov, tam 

byl kříž, byli tam samozřejmě kněz, všechno a teď jsme to měli všechno nachystané a 

abychom je mohli nějakým způsobem pověsit za ty jejich hříchy a za ten jejich takový 



 

prostopášný, tak jsme jim vzali normálně pod ty jejich hadry, takhle ty sukně a haleny a 

všechno, tak jsme jim dali postroje, lana, karabinku, ale jako když se na to člověk dívá, tak 

tam byly krásné smyčky z toho dubového provazu a jak jsme jim to v tom okamžiku dávali 

pod krk a shodou okolností její manžel, který hrál jednoho padoucha a měl za úkol tu 

židličku podkopnout, tak tam stál, tak z vesnice přišel kluk od toho našeho souseda a ten, 

co dělal Limonádového Joa, říká: „ Pověstě ty prostopášnice, ať už nám netropí víc zlo a 

nedělají nepořádek a nešíří neřest na tomto světě.“ A ten kluk se tam objevil a viděl, jak ty 

dvě holky stojí s těma smyčkama kolem krku, tak najednou jsme slyšeli, jak zařval: „Oni je 

chtějí věšet!“ A zmizel v lese a utíkal domů pro rodiče někde. Tak jsme si říkali, ten, jak 

přiběhne do Nový Handlový a řekne, že tam věšíme někoho, tak bude pozdvižení. A mělo 

to potom takovou dohru, že samozřejmě jsme je pověsili, že symbolicky jako a tak dále a 

pak jsme je naložili na ten vůz a vzpomínáš na tu písničku: „Na hřbitově ležela dívenka 

bílá jak sníh, včera řekl jí její doktor ...“ Takže za tohoto funebráckého blues se zpívalo 

samozřejmě, plný doprovod, basa, kytary a funebráci, tak jsme je na těch vozech vezli na 

ten krchov a tam bylo napsané takový velký nápis „Krchov“ a Jarouš, to je takový jeden 

náš osadník takový statný, tak on proti obzoru a viděl jsi jenom tu siluetu jenom s tím 

kropáčem, jak kopal ten hrob. A to byl tak nádherný okamžik, kdy asi 30 lidí šlo kolem toho 

vozu, na kterém ležely ty dvě prostopášnice zasypané kvítkama a věncema, teď se hrál 

ten funebráckej blues o pomalu jenom za zvuku bubnů a té písničky bez nějakého rušení 

se vezlo po tom svahu. To byl fakt takový umocněný zážitek, kdy fakt někomu tekly slzy 

dojetím, někomu smíchem. Tak se to tak super sehrálo a pak samozřejmě jsme objevili, že 

má skvrnu velikosti mexického dolaru, takže se jí dalo živé vody a skončilo to včechno 

dobře jako v každé správné pohádce. Takže tyhle akce, co se dělají, tak ty nás hodně 

spojí, protože jednak těch oslav, je hodně takových akcí, no a ta příprava samotná, když 

už se ta akce chystá, tak to už je samostné o sobě na tom to, stmelí hrozně tady tu celou 

partu a všichni se snaží něco vymyslet a každý přijde s něčím novým. 

J.V.: A vyskytlo se za celý to období nějaký kritický období, kdy byly nějaké obtíže 

z hlediska toho společnýno užívání nebo vůbec jakoby v rámci tady té vaší party? 

R.V.: Nechci, aby to vypadalo tak, že ne, ale řekl bych, že nějaká kritická doba nebo to, to 

si myslím, že nebyla. Ale je úplně normální, že když je volba Pina a když jsme domlouvali, 

jestli se udělá střecha šedá nebo zelená, tak samozřejmě jako chlapi, samozřejmě, že tam 

vzniknou takové různé dohady a hádky a toto: „Ne, já tam nechci toto, chci to.“ Ale od toho 

je ten Pino, náš šerif, aby to nějakým způsobem usměrnil a řekl bych, že 99% všech těch 

sporů se řeší v rámci jako toho, že se to převedlo, dobře, tak jste každý řekl svůj názor, já 

z pozice Pina rozhoduju. Bude taková. Kdo je pro? Je vás devět, nadpoloviční většina, 



 

ostatní mlčí. Je to odsouhlaseno. Opravdu to nechci nějakým způsobem, že by nebyly 

problémy nebo že bychom si nějakým způsobem tam žili jak v ráji. To se nedá říci. 

Samozřejmě má každý jinou náturu a tak dále. Ale je to hrozně moc o tom, že se tak 

dlouho známe a já vím, že třeba am jsou asi dva nebo tři kuřáci, ostatní už nekouří nebo to 

tak všichni respektují, že on jde ven nebo něco. Jako jeho by nenapadlo si zapálit vevnitř, i 

když by mohl. Je tam třeba sám nebo jsme tam tři a on mi řiká nebo sedíme ve třech, na 

chalupě nikdo není a on řekne: „Já si jdu zakouřit.“ A jde ven. I když by mohl u toho stolu. 

Ale je to nepsaný, my bychom mu možná nic neřekli, já nevím. Ale to jsou takové věci, 

které automaticky se dodržují a to si myslím, že je na tom ta alfa omega toho vztahu tam. 

J.V.: A vyskytly se nějaký takový údobí, kdy hrozil třeba nějaký požár nebo nějaká takováto 

újma této nemovitosti.? 

R.V.: No, jak bylo v tom roce 2006 hodně sněhu, tak samozřejmě se nám tam třeba 

propadl strop na stodole nebo tak, tak to se odstranilo okamžitě a to se zajistilo. A co se 

týče třeba toho nebezpečí požáru, tak v tom jsme trošku, bych řekl, jako celkem dost 

obezřetní, protože tam jsou platné hasičáky rozmístěné, je tam nějaký systém. Je tam i na 

té chalupě vlastně nějaký návod v případě požáru, co dělat zase podle těch našich 

podmínek, kde je, co se týče vody, hygieny, požáru nebo krádeže, zabezpečení objektu. 

Je tam nějaká kniha návštěv, kde automaticky kdykoliv, když tam někdo přijede, tam musí 

se napsat, kdy tam byl a tak dál. Musí odepisovat elektroměr, pouští a zavírá vodu v zimě, 

aby nepopraskala a takové věci. To je všechno součástí toho chalupářského řádu a to jsou 

takové věci, když odchází z chaty, tak musí například nachystat v krbu, musí vyméct 

veškerý popel a nachystat v krbu tak, aby jsi jenom přišel  a škrtnul sirku, aby bylo 

nachystané i na zapálení, na zatopení. Stejně tak v pecku a tak dále, jo? To znamená, 

když opouštíš chalupu, všechno zamknout, zabezpečit, zastavit vodu, vypnout eletřinu, 

nachystat v pecku, nachystat v krbu. Pak o to je to radostnější, když prijdeš v pátek třeba 

v devět večer na chalupu, tak jenom otevřeš, škrtneš sirkou a máš teplo. To jsou takové 

zásady, které musí být. No musí hlavně, co se týče třeba i potravin, ať je to od toaletního 

papíru počínaje až po sůl, cukr, čaj, všechny tady tyto věci se tam automaticky doplňují. 

Takže když někdo zjistí, že něco není, i když to svým způsobem kontroluje ten Pino, ale 

automaticky se to doplňuje. Musí tam být všechno. 

J.V.: A když ta chalupa má tuto lokalitu, dá se říct nedostupnou, nebyl tam nikdy nějaký 

takový problém nebo obtíž s dostupností vůbec, vynosit tam tyto potřebné materiály? 

R.V.: Tam se dostaneš jenom čtyrkolkou, autem s náhonem. Ale my to řešíme tak, že 

máme hardibulu. Hardibula, to je speciální dvěstěpadesátka s takovou nadstavbou. Je to, 

jeden osadník, to je jeho výtvor a to je neskutečný stroj. My s tím vozíme dřevo z lesa a 



 

šestimetrové klády, všechno. Máme takové nástavce udělané a hardibula vyveze úplně 

všechno. Takže když je potřeba vyvézt jakokoliv materiál, ať už to je cement, písek, štěrk 

nebo bečku nebo cokoliv jiného, tak ta hardibula dvakrát, třikrát zajede. A když je to větší 

náklad, tak se domlouváme s domorodci a ti nám to tam hodí vždycky. Není problém. 

Jinak hodně věcí se tam vynáší, takže jsme zvyklí. Je to fajn, že se tam nedá jet autem, 

takže nikdo netahá nic zbytečného. Samozřejmě, že co se týče třeba odpadků, tak to 

automaticky každý odnáší všechno.  Nesmí se tam žádné zbytky jídel, vůbec. Každý tam 

má svoji skříňku na jídlo, každý tam má svoje místo na spaní, má tam uschované svoje 

věci. Respektuje se to, že skříňka, místo na spaní je tvoje, takže v podstatě ti tam nikdo 

nechodí. Máme sklípek, kde máme potraviny, takže to je lepší jak lednička. Ty jsou 

společně tam jako ve všem. A co se týče třeba vaření  nebo tak, tak když nás tam jede 5, 6 

nebo když jedou jenom dvě, tři  rodiny jenom, tak každý má něco svého nebo tak, ale 

pokud nás tam jezdí už třeba trošíčku víc, tak většinou se domlouváme na společném. Ve 

středu se řekne, tak vemte, uvaříme polívku, vy si vemte kuřata, uděláme guláš, večer se 

udělají fazole a v neděli uděláme to. Každý vezme něco podobného a pak se to společně 

vaří. Tak skoro neexistuje, že by si někdo, že jeden lečo, druhý párek, třetí to. Jako na 

snídani jo, to je běžné, ale jak je více lidí, tak se vždycky společně připravuje, je to takové, 

většinou to funguje spíš jak z 50%, takže se v pátek udělá obrovský hrnec zelňačka, 

česnečka, fazolačka, jakákoliv polívka, ta vydrží tři dny. Čaj automaticky se taky udělá ve 

velkém a druhá jídla si nějak uděláme. 

J.V.: Dobrá. Výhledy do budoucna? 

R.V.: Co se týče budoucna, tak samozřejmě máme, my jsme měli takovou představu, že 

všechny děcka se do toho zapojí, budou tam jezdit dál. Ne všechny děti v podstatě mají 

tak stejné zájmy jak my, jak rodiče, to je celkem samozřejmé, ale máme radost z toho, že 

s výjimkou možná, já nevím, nebo tak bych to řekl, že 70% našich dětí tam jezdí. Ne 

pravidelně, někdy tam jedou, když tam nejsme, ale čím dál více, čím jsou starší, tak tím 

více a raději tam jezdí, když tam jsme a když už tam je nějaká zábava a tak dál. Takže se 

dost zapojují jako do takového toho chalupářského života. My už jim taky přenecháváme 

třeba takové i nějaké těžší práce, tak už to dáme mladým, ať vykopou kanál, ať vykopou 

něco. Myslím si, že ta budoucnost, my to vidíme tak, že to, co jsme tam zažili a co nám ta 

chalupa dala, že i kdyby dneska měla skončit, tak nám dala o 200% víc, než jsme..., 

prostě dala nám hrozně moc. Takže berem to tak, že dokud budem žít a dokud nějakým  

způsobem to bude fungovat stejným způsobem, jak to funguje a věřím, že se to bude 

respektovat i jako dál, takže tam nějaký problém nebude a co se stane, až my tady 

nebudem, tak to už zase záleží, jak si to naše děcka zařídí. Ale si myslím, že oni tak jsou 



 

navyklí na respektování tady toho chalupářského řádu, že v podstatě zase na nás bude 

záležet, protože každý z nás má právo to napsat pouze na jednoho majitele. Chtěli jsme to 

tak vyřešit, i když u nás je to těžké, že mám čtyry děcka, ale já to můžu přepsat, já to třeba 

přepíšu, ten základní podíl na jednoho s tím, že samozřejmě ti tři tam můžou jezdit 

kdykoliv, jakkoliv, protože jim ta pozice, že to jsou mé děti, stačí jenom, když udělají 

brigádu a tu chalupu může užívat pořád. To už bychom se dostali do stanov a do 

dědických vztahů, což už máme samozřejmě nějakým způsobem ošetřené, propracované 

a tak dál. A ne každé děcko třeba i chce jako být. Že on řekne: „Já tam budu jezdit.“ Když 

bude dělat, plnit si tady ty základní povinnosti, jako je nějaký ten příspěvek na provoz té 

chalupy a nějaká brigáda, to jsou dva základní a dodržování těch zásad. To jsou tři takové 

věci, které umožnují, aby tam jezdili kdykoliv, jakkoliv. A když oni tam chtějí jezdit jenom 

dvakrát za rok a nechtějí dělat brigády a nechtějí dělat příspěvky, protože říkají, že tam 

pojedou jenom dvakrát za rok, tak nic se neděje, nemusí. Akorát zaplatí ten symbolický 

poplatek třeba 30 korun, což je pro něho možná výhodnější, než tam dva dny dělat 

brigádu. Ale my to máme taky, to je fakt hodně složité, máme člen, nečlen, podčlen. My to 

máme tak jako rozpracované do detailu. A jak ses ptal na ty problémy jako, tak pokud 

někdy nějaké byly, tak vždycky to bylo tady spíš o těchto vztazích, jak to co nejobjektivněji 

předat svým dětem, když tam jezdí kámoši, co s námi jezdí celý život, ale nejsou 

chalupáři, ale jezdí tam pořád a zdarma a mají všecko, užívají stejně jak my, ale my 

musíme platit příspěvky a dělat brigády a oni nemusí, tak to jsou takové niance, které se 

nějakým způsobem ošetřují a vždycky se někdy něco změní, že to jeden rok platí tak a 

druhý rok to třeba posunem někde jinde tak, jak se vyvíjí situace, ale to jsou, jako 

z celkového pohledu bych řekl jako nepodstatné nějaké něco. Třeba jeden, co byl kdysi 

s námi ve skautu a potom začal, si udělal svoji chalupu, jezdí na svoji chalupu a má svoji 

chalupu a všechno, ale stejně, jako řekl bych, že z 50% jezdí na tu svoji a stejně na 

všechny ty naše akce jezdí k nám, jako na tu naši chalupu, protože na té jeho chalupě, on 

říká: „Je tam dobře, ale jsem tam sám, co tam mám dělat?“ Že si tady užije pořád nějaké 

veselo. 

J.V.: Dobře. Richarde, já děkuju moc za zajímavý a poutavý rozhovor. Toto byla chalupa 

v Dinotickém údolí pohledem spolumajitele Richarda Vantucha. Záznam proběhl 26. 11. 

2009 Jaroslavem Vašutem v obci Petřkovice u Starého Jičína. Ještě jednou děkuju. 
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Rozhovor s paní Markétou Věříšovou, 4. dubna 2009  

tazatel Jitka Kybalová 

 

J.K.: Mohla bys mi přiblížit tvé rodinné zázemí, kdy ses narodila, co dělali rodiče a 

atmosféru, jakou si pamatuješ? 

M.V.: Narodila jsem se 21. srpna 1959, pocházím ze Starých Bohnic, takže se dá říct, že 

pocházím z vesnice a moji rodiče byli oba učitelé, teď už jsou v důchodu. Já taky učím, 

protože tuhle profesi máme v krvi. Učím na střední škole, učím ráda, učím češtinu a 

němčinu. Mám dvě děti. Momentálně mému synovi bylo osmnáct před třemi nedělemi, 

manžela a baráček v Praze. 

J.K.: A máte nějaké koníčky nebo se všechno točí kolem chalupy? 

M.V.: Nedá se říct, že se všechno točí kolem chalupy, ale hodně se toho točí kolem 

chalupy. Můj největší koníček je čtení, protože to patří i k mé profesi a prostě pro mě je 

nejkrásnější okamžik, kdy si můžu někam zalézt s knížkou, a nikdo mě neruší. Chodím 

ráda do divadla, snažím se žít kulturně, ale je fakt, že ta chalupa hodně toho času pohltí. 

J.K.: A kdy jste k té chalupě přišli? 

M.V.: K chalupě jsme přišli v roce 1993 asi tak, i když už jsme tam jezdili déle, protože to je 

v podstatě chalupa, kde žila manželova babička, pak tam s ní žila tchýně a patřilo to tedy 

rodině Věříšů a my jsme pak po různých okolnostech tu chalupu odkoupili, vyplatili jsme 

bratra a vyplatili jsme tchýni a asi od toho roku 1993 tam jezdíme. 

J.K.: A jaká byla tedy vaše motivace? 

M.V.: Motivace byla taková, že jsme měli už malé děti. Vlastně Tomášovi byly dva roky, 

Tereze byl rok, že ta chalupa je v Jizerských horách na krásném místě, je to veliká 

chalupa, my máme spoustu kamarádů a chtěli jsme si je tam s sebou vozit. 

J.K.: A v jakém stavu byla ta chalupa? Museli jste ji rekonstruovat? 

M.V.: Rekonstruovat jsme ji nemuseli, protože tam se bydlelo nastálo, takže tam nešlo o 

rekonstrukci jako takovou, ale o předělání. Vlastně ty místnosti jsme předělali tak, aby nám 

to vyhovovalo. Rekonstrukce, já nevím, tam je práce pořád. To si dovedete představit. 

Prostě natírá se střecha, natírá se všechno možný, takže tam probíhá neustálá 

rekonstrukce nebo renovace nebo jak bych to mohla říct. 

J.K.: Co topení? 

M.V.: Topení je na tuhá paliva. Je tam kotel, teď tedy nový kotel a topíme hlavně dřevem. 

Já jsem ekolog. 

J.K.: A sama s tím dřevem, jako se sekerou, pilou? 

M.V.: Já, když si potřebuju odpočinout a něco mě naštve, tak jdu sekat dříví. To jako mám 



 

ráda a sami si připravujeme dřevo, sami děláme dřevo právě s pomocí kamarádů, takže 

každý podzim se dělá dřevo u nás. 

J.K.: A kdo tedy všechno na chalupu jezdil? My už jsme to nakousli, že přátelé… 

M.V.: Spousta přátel, spousta kamarádů jezdí. A ti už nám v podstatě pomáhají se vším. 

Vlastně to jsou kamarádi, kteří měli děti ve stejném stáří jako my, takže těm dětem teď je 

kolem sedmnácti, osmnácti, pořád tam jezdí rádi a teď už si tam zase zvou svoje 

kamarády, takže to je takový nepřetržitý proces. Málokdy jsme tam úplně sami. 

J.K.: Takže vlastně je to taková rodinná chalupa? 

M.V.: No, rodinná chalupa, ale otevřená kamarádům, jenom tedy kamarádům. Nikomu 

jinému, ale prostě kamarádům. 

J.K.: Jako příbuzní ani tak ne, jako kamarádi? 

M.V.: Tak synovec tam teď jezdí se svou dívkou, jezdí tam i Petrův bratr, ale ti už mají své 

chalupy nebo prostě svoje domy, takže příbuzní ani ne. 

J.K.: A co děti? Jak ji využívají? Rádi tam jezdí děti, když byly malé, když byly větší a teď? 

M.V.: Když byly malé, tak jsme tam byli neustále, protože, jak jsem říkala, učím, takže 

prostě pro mě byly ty dva měsíce naprosto dokonalé a vždycky jsme byly takové ty 

odložené manželky s malými dětmi u nás na chalupě, takže to bylo super a teď, i když ty 

děti jsou větší, tak tam jezdí neustále rády, protože tam se dá neustále něco dělat, jak 

v létě, tak v zimě, což má nespornou výhodu. Díky tomu se naučily lyžovat a jezdit na 

prknu, jak páni bozi, to by v životě nedocílily, protože tam jezdíme každý víkend, zvláště 

v zimě. Já spíš dávám přednost tomu létu, ale jezdí tam pořád. A zase už tam vozí ty své 

kamarády. 

J.K.: Takže už tam mají i své nové lásky v tomhle věku? 

M.V.: Jako tam na tom místě ne, oni si je vozí s sebou z Prahy. To je prostě o těch 

přátelích, kteří tam s námi jezdí. A už tam jezdí i kamarádi těch našich děti, takže to bude 

zřejmě takhle pokračovat, jestli to vydrží. 

J.K.: A co ty sousedské vztahy s těmi místními anebo jinými chalupáři? 

M.V.: Sousedské vztahy já mám velmi dobré, protože já mám ráda lidi, ráda jdu do 

hospody, protože v hospodě se vyřeší vždycky všechno důležité a vlastně už tam jezdíme 

dlouho. To už bude 15, 16, 17 let, prostě dlouho a máme tam dobré vztahy. Vím, že 

cokoliv, zvláště když tam pak zůstanu sama s dětmi a cokoliv by se tam stalo nebo cokoliv 

bych si nemohla sama opravit, takže tam můžu kdykoliv prostě zajít a ti lidé tam jsou hodní 

a pomůžou. 

 

J.K.: Přímo ti místní lidé nebo i chalupáři? 



 

M.V.: Přímo ti místní lidé. Chalupáři, to je trošku složitější. S některými se známe velmi 

dobře, s některými už držíme takový trošku abštant, ale ti místní lidé, kterých tam zase 

tolik moc není, to už je prostě opravdu v horách, takže spíš oni jsou níže v té vesnici, ale 

prostě ty vztahy jsou dobré. 

J.K.: A jak často tam jezdíte? 

M.V.: Prakticky každý víkend. Teď, když byla zima a byl sníh, tak teda vůbec každý víkend. 

Manžel tam jezdí v podstatě každý víkend, já už jsem, protože tady máme baráček, takže 

musím využít aspoň jeden víkend v měsíci a zůstat v Praze, abych něco udělala i v té 

Praze, to jinak nejde. Ale jinak často, často. A v létě já jsem tam ne celé dva měsíce, 

protože mám práci jinde nebo zájmy jiné, ale prostě jsme tam co nejčastěji. 

J.K.: A co kytičky? Máš tam kytičky? 

M.V.: Kytičky tam sice mám, ale nemám na to čas, nebaví mě to. Jednak teda rejpání 

v zahrádce mě nebaví. Když byly děti malé, tak jsem se tam pokoušela něco pěstovat, ale 

to bych tam musela být pořád. A abych přijela na víkend, a tam všechno roste 

neskutečnou rychlostí, to vždycky si připadám, že sotva sleze sníh, tak najednou to 

všechno vypučí, což teda je fakt. I když teda teď v téhle době je tam ještě pořád metr 

sněhu. To si vůbec člověk nedovede představit, když je venku takhle krásně. Ale vždycky 

na to jaro si udělám radost a zasadím si tam do nějakého truhlíku nebo do takových těch 

konvic, jak byly dřív takové ty malované konvice, tak to jsme vytáhli ze smeťáku, tak si tam 

zasadím nějaké kytičky, které do toho podzimu vydrží, ale nerýpu se v zahrádce, nebaví 

mě to. Upřímně mě to nebaví. 

J.K.: A co tě tam teda tak kromě čtení baví? 

M.V.: My jezdíme v létě na kola, v zimě na lyže. Blízko je Jablonecká přehrada, takže 

v létě se jezdí na přehradu, protože ta je úžasná naprosto, ale my spíš jezdíme. V létě 

kola, v zimě lyže a snowboardy. Holka a manžel snowboardy. Já mám klasické lyžování, já 

už se nenaučím tak, jak se naučili oni, protože jsem začala lyžovat vlastně, když byly děti 

malé a museli jsme je naučit lyžovat, tak já jsem se vlastně s nimi znova naučila taky 

lyžovat, protože jinak dřív… Na carvingy jsem přešla před pěti lety a je to skvělé a nebojím 

se tolik, jako jsem se bála. Já jsem měla vždycky takové ty lyže od plotu, kdo někdo 

odložil. Ale pak jsem si koupila carvingy a je to skvělé. Tomáš, syn, ten má takové ty 

skákací, oboustranné lyže, takže ten skáče na lyžích. Ne jako z můstku, ale takové ty 

akrobatické skoky a to radši nechci vidět, protože ty děti na tom dělají psí kusy, jsou fakt 

dobré. Vždycky si udělají nějaký můstek, to není problém. Ale že se tam hrozně vyblbnou. 

Což teda zase na druhou stranu, když je plná sezona, my jsme tam každý týden, tak teda 

bohužel ty peníze letí, to je strašný. Ty skipasy, permanentky jsou drahé. Ale co není drahé 



 

teď? 

J.K.: A jaký význam pro vás měla chalupa v 70. a v 80. letech, ale to ty jsi tam ještě 

nejezdila? 

M.V.: Ne, to jsme nejezdili. Takhle význam, já jsem typické pražské dítě, já sem si v životě 

nedovedla představit, že mě jednou prostě pohltí něco jiného než Praha, ale je fakt, že čím 

člověk stárne, tak tím mění názory na život a názory na klid a názory na všechno možné, 

ale nikdy jsem si nedovedla představit, že bych byla ochotná prostě tam někde být a 

v podstatě to asi i jednou tak dopadne možná, že se tam i odstěhujeme. Nevím, to ještě 

nechci vůbec předesílat, ale prostě to tam strašně miluju. Hrozně mi to vzalo za srdce. 

Tam to okolí a i ti lidé, kteří tam jsou. Strašně ráda chodím na houby, strašně ráda chodím 

do lesa, já prostě potřebuju vypadnou vždycky z té Prahy, protože mám práci, kde furt 

jsem s lidmi, furt prostě něco řeším, furt se něco děje a prostě mám tu potřebu z té Prahy 

vypadnout a jít do lesa třeba sama na hodinu, buď sbírat houby, protože sbírání hub miluju 

nebo jen tak, když to jde. Takže já teda upřednostňuju to léto a podzim nebo od toho jara 

do toho podzimu než tu zimu, to je pravda. Zase na rozdíl od zbytku své rodiny, takže mně 

strašně vyhovuje, když se posadím a opravdu jenom koukám do blba, koukám do toho 

zeleného. To potřebuju, to jsem zjistila. 

J.K.: A třeba táboráky děláte? 

M.V.: To určitě, to ano. Opékání a táboráky, tak tohle se běžně dělá. A vůbec, když byly 

děti malé, tak jsme vymýšleli, protože tam vždycky byla parta s malými dětmi, tak jsme 

měli bojovky a prostě vůbec jsme se tam strašně vyblbli. A já doufám, že ty děti si tohle 

odnesou a budou v tom jednou pokračovat. Protože se mi třeba líbí, když mi říkají jiní 

rodiče, kteří mají děti v tomhle stáří, těch 17, 18: „A oni s vámi ještě jezdí na chalupu?“ A 

oni s námi jezdí a jezdí s námi rádi! Jezdí s námi strašně rádi, protože tam, prostě říkám, 

nejsou nijak omezovaný a můžou si tam kohokoliv vzít s sebou, takže je to paráda. A furt 

tam je co dělat. I když, protože ta chalupa je obrovská, tak jako to velké negativum, ke 

kterému je někdy musím dokopat, je to prostě uklidit. To je strašný. Takže vždycky, když 

mám v létě čas, tak ji vždycky obrátím abstraktně vzhůru nohama a všechno to tam 

nějakým způsobem vykydám a tak dále. Ale zase i s tím pomůžou kamarádi, protože jsme 

se domluvily se ženskými, že uděláme jarní úklid, že prostě všecko vystěhujeme a všichni 

dohromady vymalujeme. Takže i v tomhle je to dobrý. 

J.K.: Takže to vlastně funguje i jako tmeleč těch vztahů? 

M.V.: Určitě, to bezesporu. My to máme trošku zvláštní. To prostě není klasická chalupa, 

kde by si někdo jenom opečovával to svoje a rýpal se v zahrádce. To prostě ne. Na to 

ještě jednak nejsem dost stará… 



 

J.K.: Děláte ty různé jako skanzenové …, že bys tam lepila nějaké starožitnosti? 

M.V.: Ne, vůbec. Tam se žije. Tam jako starožitnosti nemají co dělat. Já k tomuhle vztah 

nemám. Já nikdy jsem neměla vztah k nějakým věcem. Já jsem člověk praktický a 

potřebuji, aby mně leccos fungovalo. Mám hrozně ráda dřevo. Třeba Petrův táta byl 

chirurg, doktor, ale ten měl koníčka, že vlastně vyřezával, takže tam máme vyřezávaný 

lustr dřevěný, vyřezávanou obrovskou sochu z jasanu, kterou on sám vyřezal. Takže co já 

vím, jednou třeba, až budeme starší, tak něco takového budeme dělat jako koníčka, ale 

teď na to není čas, abych seděla někde na zadku, to ne. Tam je to takové o těch aktivitách, 

furt někam jezdíme, furt se něco děje. To je prima, to je dobrý. 

J.K.: Takže vám to vyhovuje, že vy jste vlastně sportovní a aktivní rodina? 

M.V.: No sportovní nevím, ale aktivní určitě. Rekreačně sportovní. Prostě furt tam něco 

děláme, furt se tam něco děje. Ale i s tím souvisí i to, že si pak večer uděláme oheň nebo 

se udělá cokoliv a sedneme si a popovídáme, to je právě ono. 

J.K.: A přemýšlela jsi tedy o rozdílu chata a chalupa? 

M.V.: Přemýšlela, to samozřejmě. Ale tohle je chalupa přes sto let stará a já bych chatu 

nechtěla mít. Tohle je takový ten způsob, neříkám, že mě to vždycky baví, já nechci, aby 

z toho byl dojem, protože když tam proběhne dvacet lidí a nakonec je na mně, abych to 

uklidila všechno stejně, byť mi spousta lidí pomůže, tak si někdy říkám: „Kristepane, já 

tady makám, makám na chalupě furt, jak blbec do kolečka.“ Ale furt mi to za to stojí. 

J.K.: Takže ta práce, to tě teda tam vlastně nebaví, ta činnost, že bys tam něco 

opečovávala vyloženě, to děláš jenom proto, že se to musí? 

M.V.: To ne, to zase taky nechci, aby to bylo … Já vím, že se to musí udělat, takže bych 

kecala, kdybych říkala, že mě baví furt neustále vytírat a uklízet, prostě říkám, že ta 

chalupa je opravdu obrovská, ale jako to se musí udělat, aby tam člověk neměl neúnosný 

bordel. Ale to ne, to není o tom, že by mě to bavilo, nebavilo. Jako koho to baví? Já nevím, 

když si vzpomenu, že je tam teď, plácnu, třeba třicet oken a že teda vím, že každý léto, 

jenom teda jednou v létě těch třicet starých oken umyju, tak to pomyšlení mě nebaví. Ale 

vím, že se to musí udělat, tam vždycky někdo přijede, on mně pomůže nebo taky 

nepomůže, ale určitě to není nějaké… Jak jsi řekla tu otázku? 

J.K.: Že tě vlastně nebaví tak opečovávat tu chalupu, jako spíš to okolí? Že si vlastně tak 

nezakládáš na té chalupě jako takové, ale že tam jezdíš jako do přírody. Že tě nezajímá 

ten barák. 

M.V.: Ale on ten barák mě musí zajímat, protože by spadl. Takže musíme ho opečovávat, 

musí se tam dělat. Ten barák je součástí toho všeho, ale když to vezmu takhle abstraktně, 

tak spíš mě tam zajímají ty vztahy, které se tam vytvořily a to, že je tam lidem dobře. O to 



 

jde. 

J.K. Jednou dokonce uvažuješ, že by ses tam třeba i odstěhovala? 

M.V.: Určitě. I když si říkám, že asi si to tak rozdělíme, jestli se toho dožijeme, že já tam 

budu v létě a manžel tam bude v zimě. Protože jako v zimě, to si těžko dovede představit 

člověk, který nemá práci žádnou v baráku a má všechno na plyn, topení, ale ráno někdo 

musí vstát a my přijedeme v pátek večer na chalupu a ono je tam třeba dva stupně nad 

nulou. Takže to prostě každý už máme rozdělené. Ty zatopíš tam, ty zatopíš tam. Takže 

ono to taky není žádná sranda. A vlastně odjíždíme v neděli a je tam teplo konečně. Takže 

tohle je takový blbý a to mě štve. Ale zase to jiné východisko není. Ten plyn tam není, ten 

tam nepovede. Ale já bych to ani nechtěla, protože zase i tohle patří k věci. To je fakt. 

J.K.: A ještě bys třeba ráda k tomu něco dodala k té chalupě? 

M.V.: Že ji mám hrozně ráda. 

J.K.: Takže ti to obohatilo život? 

M.V.: Určitě mi to obohatilo život, určitě to obohatí, ale jak říkám, nemůže to dělat asi 

člověk, který by byl vyloženě mladý. Protože ten nevidí, nemůže to zatím dělat můj 

osmnáctiletý syn, ani ve dvaceti, v pětadvaceti, protože ani já jsem to tenkrát, kdyby mně 

někdo řekl, že budu dělat to, co dělám, v pětadvaceti, tak mu nebudu věřit, že támhle 

přilnu k nějaké chalupě v Jizerkách, protože člověk prostě to nabývá teprve těmi 

zkušenostmi, tím životem a tím, co jednou vezme jako volbu. Ale je fakt, že taky jsem 

třeba někdy uvažovala: „Ježíšmarjá, vždyť s tím jsou jenom samé starosti, peníze, prachy, 

výdaje, furt prostě něco.“ Ale už bych se toho nemohla zbavit. Už občas, když manžel 

řekne v legraci: „Tak prodáme chalupu a pojedeme tam a tam.“ Tak jsem říkala: „ Ani 

náhodou.“ A děti už uvažují úplně stejně, i když ty tomu zatím dávají minimum, ty to zatím 

berou jako bezvadnou věc a možnost toho lyžování a ubytování v pohodě, protože je fakt, 

kdyby měly jezdit na hory každý víkend a platit ubytování, tak co si budeme povídat, je to 

hodně drahé. Ale už bych to nedala, už bych to prostě nevrátila. Už bych to nevrátila, i 

když, jak říkám, teď když ty děti odrostly, tak už to není takový prostě pro mě to hektický, 

že každý pátek. Pro mě byl týden od pondělí do čtvrtka a v pátek se jede na chalupu. Ale 

teď už prostě aspoň ten jeden víkend si udělám pro sebe a nějakým způsobem ho chci 

třeba zhodnotit i jinak. 

J.K.: Takže rodina třeba může jet i sama? 

M.V.: Samozřejmě, ti jezdí sami. Teď je tam muž sám, děti jsou tady, ty šly dneska na 

pouť, ale sami. Já tam taky jedu sama, to není problém. 

J.K.: Takže manžel tam má vlastně ty kořeny, tam byli ti rodiče, takže ten tam rád pobývá? 

M.V.: Určitě. 



 

J.K.: A když ses s ním seznámila a ti rodiče tam teda ještě byli? 

M.V.: Tak jsem tam jezdila taky. 

J.K.: Uměla sis to představit? 

M.V.: Ne, neuměla. To je přesně to, co říkám. A stejně tak musím ještě dodat, když mám 

být úplně upřímná, že bych nechtěla v žádném případě, aby tam třeba byla tchýně, 

protože ta měla úplně předně jinou představu a to byl barák, kde se nežilo. Tam se prostě 

neustále jenom všechno leštilo, to bylo asi to chalupaření, i když taky to bylo trošku jiné, 

protože tam žila nastálo ta babička, která tam měla slepice, měla tam hospodářství, dokud 

ještě mohla a pak tam s ní teda byla tchýně, která to tam ale v podstatě nenáviděla. To je 

paradoxní, protože to brala, že tam byla odkázána žít, že se musela starat o svou tchýni. 

Takže to jsem pak teprve zjistila, že k tomu v podstatě chovala hlubokou nenávist, takže 

tohle je něco, co já neznám. Ale já se nikdy nenechám spoutat nějakými věcmi, které 

musím a které nechci dělat. To jako stoprocentně vím. Protože vím, že mě nebaví rýpat se 

v zahrádce, mě to odvrací od toho, co chci dělat. Takže takhle. 

J.K.: Tak já mockrát děkuju za rozhovor. 
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