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1. Úvod:
1.1.

Cíl:

Cílem mé práce je ukázat proţívání domova v různých fázích ţivota u
čtyřgenerační rodiny ţijící v pohraniční obci X na severozápadě České republiky.
Většina členů této rodiny ţije v obci X od narození a nejstarší generace pochází ze
smíšené, česko-německé rodiny.
Cílem této práce je také ověřit na základě reflexí mých informátorů některé teze o
domově, které předkládá německý folklorista H. Bausinger ve své knize Heimat in einer
offenen Gesellschaft.

1.2.

Pojmosloví:

Vzhledem k tématu mé práce je nasnadě vymezit pojem pohraničí. V odborné
literatuře je pohraničí chápáno „.. jako území hraničních okresů, přimykající se k dnešní
státní hranici česko-německé, česko-polské a česko-rakouské, kde aţ do let 1945 – 1947
ţilo německé obyvatelstvo, a to většinou jako majoritní populace.“1
Zároveň zde musím vymezit pojem generace. Definici tohoto pojmu nalezneme v
Antropologickém slovníku, kde stojí, ţe generace je skupina osob, kterou spojuje
myšlenkový styl dané doby a proţívání různých období v podobných historických a
kulturních podmínkách.2
Za třetí je třeba definovat pojem domov. Podle H. Bausingera „Domov znamená vţdy
pojem protikladný k cizině; ale prostorový rozsah pojmu domova sahá od celé země
přes jeden kraj a obec aţ k domu či bytu.“ Pojem domov se v průběhu historie vázal
k bezprostřednímu vlastnictví domu, ke krásné přírodě jako protikladu industrializace,
byl chápán jako prostor útěchy, jako místo tradiční kultury a místo, kde probíhá náš
kaţdodenní ţivot. 3

1

F. ČAPKA, L. SLEZÁK, J. VACULÍK, Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce, 1.
vyd., Brno: Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o., 2005, s. 9.
2
J. MALINA a kol., Antropologický slovník, aneb, Co by mohl o člověku vědět kaţdý člověk : (s
přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, s. 1302.
3
H. BAUSINGER, Heimat in einer offenen Gesellschaft, Begriffsgeschichte als Problemgeschichte, 1.
vyd., Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1990. Domov v otevřené společnosti, Historie pojmu
jako historie problému – přeloţila Magdalena Myslivcová (rukopis), s. 2.
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1.3.

Vzorek:

Vzorek mého výzkumu je trojí povahy. Pro svůj výzkum jsem získávala data
z rozhovorů s informátory, z Kroniky obce X a z místního zpravodaje. Dalším
materiálem, se kterým jsem pracovala, byly dobové fotografie, které často přispěly i
jako podnět k rozšíření rozhovoru.
Rozhovory probíhaly v rámci mé vlastní rodiny. Nejstarší, první generaci představují
mí praprarodiče (informátor E *1920, informátorka F *1923) a sestra informátora E
(informátorka G *1922). Druhou generaci reprezentuje má babička (D *1946) a třetí
generaci mí rodiče (informátor B *1962, informátorka C *1965). Nakonec se v práci
odráţí také můj pohled na proţívání domova v pohraničí (informátorka A *1988).
V současné době ţijí všichni informátoři v pohraniční obci X.
1.3.1. Profily informátorů:
1.3.1.1. První generace:
Informátor E se narodil 8. 10. 1920 v Chomutově a pochází z česko-německé
zemědělské rodiny. Je české národnosti, matka byla původem Němka a otec Čech. Za
války se celá rodina hlásila k české národnosti. Od svého narození proţil celý svůj ţivot
v obci X. Po základní škole jiţ nepokračoval v dalším studiu a věnoval se práci na
rodinném hospodářství. Za války byl zapojen do programu totálního nasazení a později
pracoval v chomutovském pivovaře jako závozník. Od roku 1945 pracoval jako osobní
řidič místního podnikatele (národního správce) a zároveň v obci X vykonával funkci
prvního předsedy. V roce 1948 začal rozváţet potraviny a jiné zboţí. V letech 19511983 byl zaměstnán jako řidič autobusu v podniku ČSAD. Po odchodu do starobního
důchodu, v roce 1984, pracoval jako správce na internátní škole Masokombinátu v obci
X. V posledních volbách volil Českou stranu sociálně demokratickou.
Informátorka F se narodila 1. 12. 1923 ve Chtelnici na Slovensku a pochází ze
slovenské zemědělské rodiny. Většinu svého ţivota si ponechávala slovenskou
národnost. V roce 1993, po rozdělení Československa, si zvolila národnost českou.
V roce 1939 se s rodinou přestěhovala do českého pohraničí (nejprve do Chomutova a
teprve později do obce X). Informátorka byla za války totálně nasazená na práce
v letecké továrně v Berlíně, odkud v roce 1944 utekla zpět do Chomutova. Po návratu
pracovala v chomutovském pivovaře u pásové výroby, kde se seznámila s informátorem
E. Po mateřské dovolené (má jednu dceru a jednoho syna), v padesátých letech, byla
zaměstnaná v zemědělství v obci X, v chomutovské mlékárně a koncem 50. let
7

v chomutovské čistírně. Od počátku 60. let do roku 1968 pracovala jako průvodčí v
autobusech ČSAD. V letech 1970-1978 byla zaměstnaná v teplárně v Chomutově. Od
roku 1978 je ve starobním důchodu a od roku 1984 ještě pracovala jako školnice na
internátní škole Masokombinátu v obci X. V posledních volbách volila Českou stranu
sociálně demokratickou.
Informátorka G se narodila 16. 4. 1922 v Chomutově a jiţ od narození ţije v obci X.
Pochází z česko-německé zemědělské rodiny. Je české národnosti. Po ukončení základní
školy, se stejně jako její bratr (informátor E), věnovala práci na rodinném hospodářství.
Za války byla zaměstnaná v chomutovském pivovaře. Toto zaměstnání musela opustit,
protoţe byla v roce 1942 totálně nasazená do Poldiny Hutě v Chomutově. Od roku 1945
pracovala v továrně na hodiny firmy Kienzle a v roce 1951 nastoupila na mateřskou
dovolenou. V druhé polovině 50. let byla zaměstnaná v lahůdkách Pramen a v 60. a 70.
letech v chomutovské čistírně. Ve starobním důchodu je od roku 1978. V posledních
volbách volila Českou stranu sociálně demokratickou.
1.3.1.2. Druhá generace:
Informátorka D se narodila 23. 4. 1946 v Chomutově a od narození ţije v obci X.
Vyučila se na Odborném učilišti v Aši obor přadlena/skařka. V letech 1963-1964
pracovala jako přadlena pro podnik Ohara v Aši. Po mateřské dovolené byla
zaměstnaná v mateřské škole v obci X (1971-1984) a v mateřské škole v Chomutově
(1984-1996). V roce 1996 nastoupila jako prodavačka do prodejny Textil, kde pracovala
aţ do roku 2005. V současné době je doma ve starobním důchodu. Je české národnosti.
V posledních volbách volila Českou stranu sociálně demokratickou.
1.3.1.3. Třetí generace:
Informátor B se narodil 4. 4. 1962 v Chomutově. Vystudoval Energetické učiliště v
Chomutově, obor elektromechanik. Po svatbě se přestěhoval do obce X. V letech 19831994 pracoval v Dolech Nástup Tušimice jako vedoucí úseku. Poté byl zaměstnaný
jako elektrikář v soukromé firmě a od roku 2000 vlastní firmu se zabezpečovacími
systémy. Je české národnosti. V posledních volbách volil Občanskou demokratickou
stranu.
Informátorka C se narodila 2. 3. 1965 v Chomutově. Od narození ţije v obci X.
Vystudovala Střední ekonomickou školu v Ţatci. V letech 1983-1991 pracovala jako
mzdová účetní v podniku Potraviny Chomutov. Od roku 1991 do roku 2000 byla
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spolumajitelkou soukromé firmy. V současné době je osobou samostatně výdělečně
činnou a vykonává práci účetní a ekonomického poradce a zároveň vlastní prodejnu
Textilu. Je české národnosti. V posledních volbách volila Občanskou demokratickou
stranu.

1.3.1.4.

Čtvrtá generace:

Já (A) jsem se narodila 24. 4. 1988 v Lounech a od narození ţiji v obci X.
Vystudovala jsem státní Gymnázium v Chomutově a od roku 2007 přechodně bydlím
v Praze a studuji bakalářský obor na Fakultě humanitních studií a obor Francouzská
filologie na Filozofické fakultě UK. Jsem české národnosti. V posledních volbách jsem
volila Občanskou demokratickou stranu.

1.3.2. Kronika obce X:
Kronika obce X je pramen, který byl psán od roku 1975. Začíná však zmínkami o
nejstarší historii, vzniku názvu a proměně obce v průběhu let. Tato část, kterou kronikář
psal retrospektivně, je poměrně stručná.
Podrobněji byla kronika zapisovaná aţ od roku 1945 a od této doby zachycovala
především hospodářské, sociální a kulturní poměry v obci s důrazem na spolky, které
zde působily. Také se zmiňuje o školství, migraci obyvatel a politických událostech,
které měly vliv na dění v obci. Je pravděpodobné, ţe první kronikář léta 1945-1974
nezapisoval sám, přesto, ţe je pod těmito záznamy podepsaný, ale jen je přepsal z jiné
kroniky, která dnes jiţ není k dispozici. Jsem přesvědčená, ţe k tomu došlo v souvislosti
s dobou normalizace, kterou zmiňuje publicista, pedagog a kronikář J. Bartoň. V této
době se měly zhodnotit zápisy z let 1968 a 1969, zda jsou v souladu se zásadami
politiky komunistické strany: „V nejedné obci zřejmě vznikly zcela nové svazky
kronik.“4
V průběhu existence kroniky ji sepisovali tři kronikáři: K, L a M. Kronikář K se jí
věnoval v letech 1975-1980, kronikář L v letech 1981-1986 a kronikář M v letech 1987
a 1988. Kronika je po celou dobu zapisovaná podle stejného úzu, který dodrţují všichni
tři kronikáři.

4

J. BARTOŇ, O kronikách obcí: Praktická pomůcka pro kronikáře obcí, 2. vyd., Praha: Sekurkon, 2007,
s. 24.
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Kronikář K se narodil roku 1913 na západní Ukrajině ve volyňské gubernii v obci
Strakov Český. V roce 1921 se stal příslušníkem polského státu, kterému byla západní
Ukrajina přidělena. Roku 1928 ukončil školní docházku sedmileté školy, kde se
vyučovalo polsky a od roku 1935 vykonával základní vojenskou sluţbu. Od 17. září,
kdy sovětská vojska osvobodila území západní Ukrajiny před německou armádou, se
stal občanem Sovětského Svazu. Od roku 1930 bydlel v obci Dlouhé-Pole, kde pracoval
v zemědělství a později zde byl zvolen do funkce tajemníka vesnického sovětu. Roku
1945 jako příslušník I. čs. armádního sboru v SSSR přichází do Československa. Po
demobilizaci se usadil v obci X a zde pracoval 33 let v zemědělství. Od roku 1975 vedl
Kroniku obce X.5
Vedení kroniky převzal v roce 1983 kronikář L. Narodil se 22. 10. 1957
v Chomutově a od narození vyrůstal v obci X. Jeho rodiče se do obce X přistěhovali
v roce 1945 z českého vnitrozemí. Po ukončení základní školy nastoupil na Střední
odborné učiliště VTŢ (Válcovny trub a ţelezárny) Chomutov a zde se vyučil oboru
strojník válcoven. Dále pokračoval na Hutní průmyslovou školu v Kladně a roku 1979
úspěšně odmaturoval. Nastoupil do Závodů Julia Fučíka (dřívější Poldina Huť) a tam
pracoval 2 roky jako výrobní dispečer. V roce 1981 přestoupil na Střední odborné
učiliště VTŢ Chomutov, kde pracoval jako mistr odborné výchovy. V roce 1976 se stal
členem KSČ a roku 1981 poslancem Místního národního výboru (MNV) v obci X.6
Poslední, který zaznamenával události do Kroniky obce X, byl kronikář M. Narodil
se 10. 8. 1920 v Ledvicích, okres Teplice v Čechách. Pocházel z dělnické rodiny.
Navštěvoval školu v Ledvicích a měšťanku v Duchcově. Kdyţ bylo roku 1938 pohraničí
obsazeno, odstěhoval se s rodinou do Knovíze, okres Slaný. Zde ţil do roku 1945 a po
celou dobu pracoval v Poldině Huti v Kladně. Po osvobození se vrátil zpět do Ledvic,
kde začal pracovat v továrně „Vichr a spol.“ jako seřizovač strojů. Toto zaměstnání
vykonával do roku 1948. Tohoto roku vstoupil do KSČ, přestěhoval se do Velichova,
okres Ţatec a pracoval v podniku Šroubárna Ţatec jako seřizovač strojů. V roce 1950
byl ze závodu uvolněn a začal pracovat na Okresním národním výboru (ONV) v Ţatci
jako újezdní tajemník a později jako samostatný referent organizačního odboru ONV.
Po reorganizaci okresů byl přesunutý na organizační odbor ONV v Chomutově, kde
působil do roku 1961. V roce 1962 byl delegován do funkce uvolněného tajemníka
MNV a později předsedy MNV v obci X. Od roku 1981 odešel do starobního důchodu a
5
6

Kronika obce X.
Kronika obce X.
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zastával funkci tajemníka MNV. 14. 9. 1987 byl zvolen novým kronikářem Kroniky
obce X.7
Přesto, ţe se kronika dotýká všech sfér ţivota v této obci, je to především záznam
hospodářský. Jelikoţ se jedná o pramen, který byl sepisován v období socialismu, je
kronika v mnoha místech ideologicky zabarvená. Například popisuje, jak obec v tomto
období vzkvétala, mimo jiné také díky „dobrovolným“ brigádám. Také se zmiňuje o
výborném hospodářství a případné neúspěchy připisuje vţdy nepřízni počasí.
Vyzdvihuje úspěšné plnění socialistických plánů a hodnotí účast na oslavách svátků
socialistického reţimu. V neposlední řadě zdůrazňuje kladný vztah občanů
k Sovětskému svazu. Kronika nám poskytuje informace o ţivotě v obci X v letech
1945-1988. V roce 1989 přešla povinnost pečovat o kroniky na obce, a tak „V
představenstvech některých obcí došli k závěru, ţe v psaní kroniky nebudou
pokračovat.“8 To byl pravděpodobně případ také obce X a od této doby nemáme ţádné
záznamy tohoto typu. Dovoluji si však říct, ţe v současné době plnohodnotně význam
Kroniky obce X nahrazuje místní zpravodaj.
1.3.3. Místní zpravodaj:
Zpravodaj v obci X vychází od roku 1999 a vydává ho obecní úřad. Shrnuje události
uplynulého čtvrtletí, zabývá se děním v obci, kulturou a sportem. Také se zmiňuje o
novinkách, například z mateřské školy nebo ze sboru dobrovolných hasičů a upozorňuje
na připravované kulturní, společenské a sportovní akce. Je dodáván zdarma do kaţdé
domácnosti. V roce 2009 byl X zpravodaj přejmenován na X obecní zpravodaj. „X
obecní zpravodaj je zapsán do evidence periodického tisku a bylo mu přiděleno
evidenční číslo MK ČR E 18545.“ Na počátku byl zpravodaj vydáván v nákladu 150
výtisků, od té doby jiţ náklad vzrostl na současných 300 výtisků v rozsahu 17 stran.9
Redaktorkou X obecního zpravodaje je paní N, která je zaměstnankyně obecního úřadu.

7

Kronika obce X.
J. BARTOŇ, O kronikách obcí: Praktická pomůcka pro kronikáře obcí, c.d., s. 26.
9
Oficiální stránky obce X, internetové stránky: www.x.cz, Zpravodaj, datum navštívení: 10. 11. 2010.
8
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1.4.

Metodologie:

Pro svou práci jsem zvolila metodu narativních rozhovorů, díky níţ jsem mohla
zachytit vnímání domova mých informátorů v různých obdobích jejich ţivota,
ovlivněnými malými i velkými dějinami. Také jsem vyuţívala metodu přímého
zúčastněného pozorování, metodu archivně-historickou a metodu komparativní.

1.4.1. Metody:
S mými informátory jsem prováděla rozhovory narativní. „Při narativním rozhovoru
není subjekt konfrontován se standardizovanými otázkami, nýbrţ je povzbuzován ke
zcela volnému vyprávění.“10 K metodě narativních rozhovorů jsem přistoupila z toho
důvodu, ţe mým cílem bylo zachytit velmi abstraktní fenomén, a to vnímání domova u
čtyř generací jedné rodiny v souvislosti s jejich ţivotní cestou aţ do současnosti.
S většinou informátorů se rozhovor uskutečnil během dvou návštěv. Všechny rozhovory
proběhly u informátorů doma v období od 30.1.2010 do 10.4.2010.
U některých rozhovorů byli přítomni i další lidé, a to především také účastníci mého
výzkumu. „Je ověřeno, ţe v přítomnosti jakékoliv další osoby nabývá rozhovor dalšího,
změněného rozměru, protoţe narátor se neobrací jen k tazateli, ale i k této osobě a –
vědomě či podvědomě – upravuje a přizpůsobuje své vyprávění její přítomnosti.“11 Přes
tuto nevýhodu jsem se snaţila řídit se doporučením M. Vaňka, který říká, ţe v takovém
případě je třeba pokusit se sjednat s přihlíţejícím člověkem, aby do rozhovoru co
nejméně vstupoval. Jednalo se konkrétně o rozhovor s informátorkou G, na který jsem
přišla s prostřednicí (informátorkou D), díky níţ jsem získala v očích informátorky G
větší věrohodnost. V tomto případě prostřednice nenarušovala náš rozhovor, jen byla ze
strany informátorky několikrát poţádána o doplnění informací, především jmen.
Naopak rozhovor, který jsem prováděla u informátorů E a F skupinově, se příliš
neosvědčil. Informátorka F měla tendence do vyprávění svého manţela vstupovat a také
rozhovor neustále přerušovala a chtěla jej ukončit. Vzhledem k vysokému věku těchto
informátorů a jejich horší paměti však tento skupinový rozhovor hodnotím pozitivně.
Informátoři měli moţnost si vzájemně doplňovat informace nebo si pomáhat ve
vzpomínání.

10

J. HENDL, Kvalitativní výzkum, Základy metody a aplikace, 1. vyd., Praha: Portál, 2005, s. 176.
M. VANĚK, P. MÜCKE, H. PELIKÁNOVÁ, Naslouchat hlasům paměti, Teoretické a praktické
aspekty orální historie, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AC ČR, 2007, s. 109
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Všechny rozhovory postihují několik tématických /chronologických okruhů podle
věku informátorů. Tyto okruhy zachycují období od dětství informátorů, přes dospívání
a dospělost, kterou provázelo především zaloţení si vlastní rodiny, aţ po stáří strávené
ve starobním důchodu (u první a druhé generace). U kaţdé generace mých informátorů
se atmosféra při vyprávění o různých obdobích ţivota navazovala jinak. Zatímco první
generace mých informátorů nejtransparentněji hovořila o období svého dětství a
dospívání, větší problémy jí činilo rozvzpomenout se na události poměrně nedávné.
Druhá generace nejvýrazněji vzpomínala na události spojené s narozením vlastních dětí
a nejstručněji reflektovala období po roce 1989. Třetí generace mých informátorů se
nejvíce zaměřila na období budování vlastního domova, nejméně u nich vystoupily
vzpomínky na vlastní výchozí rodinu. Na závěr jsem u svých informátorů zjišťovala,
zda pro ně obec X skutečně znamená domov a které ţivotní období pro ně bylo
nejkrásnější.
Rozhovory jsem nahrávala na diktafon. Tento způsob zaznamenávání jsem zvolila
vzhledem ke značné délce rozhovorů. Před nahráváním jsem kaţdému informátorovi
vysvětlila účel svého výzkumu a proč právě jejich výpověď je pro mou práci důleţitá.
Díky nenápadnosti nahrávacího zařízení na něj většina informátorů po prvních minutách
vyprávění zapomněla. Pouze informátorka F projevovala k diktafonu nedůvěru a její
obavy se promítly do výsledku našich rozhovorů. Doslovný přepis všech rozhovorů je
k nahlédnutí v příloze č.1 této práce.
Vzhledem k tomu, ţe jako tazatelka a interpretka vnáším do výzkumu i svůj vlastní
pohled, sepsala jsem na závěr své vzpomínky a vnímání domova v pohraniční obci X.
Vzpomínky jsem se snaţila sepsat velmi otevřeně, přesto beru na vědomí, ţe se tento
můj pohled nedá srovnat s rozhovory ostatních informátorů. Jak píše M. Vaněk: „.. je uţ
sama písemná formulace myšlenek, proţitků, pocitů a názorů kvalitativně odlišnou
formou vyjádření.“.12
Součástí mého výzkumu byla také metoda zúčastněného pozorování. Tu jsem mohla
aplikovat proto, ţe se všechny rozhovory konaly u informátorů doma. Zároveň díky
našemu blízkému příbuzenskému vztahu jsem domácnosti téměř všech informátorů
důvěrně znala. Prostřednictvím této metody jsem se zaměřila na vzhled jejich domova a
okolního prostředí, ve kterém ţijí. Měla jsem tak moţnost shlédnout, jaké předměty,
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obrazy a fotografie mají ve svých domovech vystavené a zjistit, která období nebo
události jsou pro ně natolik důleţité, ţe si je kaţdodenně připomínají.
Jako doplňkovou metodu jsem vyuţívala metodu archivně-historickou. Jediným
archivním pramenem o obci, který je v současné době dostupný, je Kronika obce X. Ta
mi umoţnila doplnit sekundární literaturu, která není o dané lokalitě příliš bohatá, a
zmapovat tak historii obce a jejího okolí. Touto metodou jsem získávala informace
především o kaţdodenním ţivotě, o slavnostech, které se zde konaly a o politické a
hospodářské situaci obce. Kronika obce X však nese politicko-ideologické zatíţení
minulých dob, coţ se projevuje zejména mimořádným hodnocením výsledků
hospodaření, účasti na politických svátcích a zkvalitňování vzhledu obce.
Na závěr jsem se uchýlila k metodě komparativní. Komparativní metodu jsem
pouţívala v tomto případě diachronním postupem, ke kterému se přistupuje tehdy, kdyţ
postupujeme souběţně s časovou osou.13 Objektem komparace byly v mém výzkumu
reflexe domova čtyřgenerační rodiny ţijící v obci X. Komparace probíhala především
na základě informací získaných z rozhovorů s mými informátory a ze zúčastněného
pozorování v jejich domácnostech. Tuto metodu jsem ve své práci pouţila s cílem zjistit
shody a rozdíly ve vnímání domova v obci X u různých generací a v různých obdobích
ţivota jednotlivých informátorů v souvislosti velkých a malých dějin. Mezi kritéria
komparace patřilo za prvé do jaké generace daný informátor patří a za druhé jednotlivá
období ţivota informátorů, tedy dětství, dospívání, dospělost a důchodový věk.
1.4.2. Etické otázky:
Ve své práci jsem problematiku etiky řešila v souvislosti s citlivými informacemi.
V případě, ţe jsme se při rozhovorech dotkli citlivých míst, nechala jsem informátorovi
prostor, aby mohl vyjádřit své pocity a zároveň jsem respektovala, pokud odmítnul o
dané věci hovořit. U některých informátorů jsem se k citlivým informacím dostala
v souvislosti s úmrtím jejich blízkých, s rodinnou tragédií nebo s velkými dějinami
okupace a druhé světové války. Jiní pociťovali jako citlivé takové informace, které by
jim dříve mohly přinést určité potíţe. Mezi ně patřilo především hovoření o politické
orientaci informátorů.
Jelikoţ jsem zde pracovala se svou vlastní rodinou, je potřebné zmínit klady a zápory
takovéhoto výzkumu. Většina informátorů se k mému výzkumu postavila pozitivně a
13
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během rozhovorů mi ochotně vyprávěla o svém ţivotě. Pouze u informátorů E a F, kde
jsem prováděla skupinový rozhovor, informátorku F na první pohled zneklidňovala
nahrávací technika a k rozhovoru se stavěla značně odmítavě. Kdyţ jsem přišla na druhé
domluvené setkání, nebyli jiţ ochotní v rozhovoru pokračovat, a tak mi alespoň dali
prohlédnout svá rodinná fotoalba.
Velkými klady tohoto výzkumu bezpochyby je, ţe odpadla fáze seznamování
informátora a tazatele a vytváření důvěrného vztahu. Tento vztah jsem si s většinou
z mých informátorů budovala jiţ od mého narození, a tak rozhovory mohly hned od
počátku probíhat v přátelské a neformální atmosféře. Dalším nesporným kladem bylo,
ţe jsem měla lepší přístup do domovů informátorů, ve kterých se všechny naše
rozhovory konaly.
Zároveň připouštím, ţe mí informátoři mohli mít z různých důvodů pocit, ţe je lepší
určité informace přede mnou zatajit nebo vylepšit. Také je třeba brát v úvahu, ţe by mé
závěry mohly být, i přes veškerou snahu, ovlivněné mým vztahem k informátorům.
Tento vztah zmiňuje i D. J. Jones ve svém článku Na cestě k domorodé antropologii,
kde vykládá výhody a nevýhody pozice výzkumníka insidera. „..insider můţe být (...) aţ
příliš závislý na svém vlastním zázemí, svém vlastním sentimentu a touze konat dobro
pro svou skupinu.“14 Přesto si myslím, ţe výzkumná práce v rámci rodiny má více kladů
neţ záporů. Rozhovory s mou vlastní rodinou byli pro mě velice obohacující a podle
mého názoru by kaţdý výzkumník měl začít právě u své vlastní rodiny, aby jednou
nelitoval, ţe promeškal ohromnou příleţitost zjistit něco o své rodinné historii.

14

D. J. JONES, Na cestě k domorodé antropologii, Biograf (39): 29 odst., 2006, dostupné na:
www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=3904

15

2. Nástin dějin obce X v okrese Chomutov:
Obec X vznikla pravděpodobně ve 12. století a je slovanského původu. První
písemné zmínky o ní pocházejí aţ z roku 1314. Obec leţí v severozápadních Čechách
3,5 km od města Chomutov ve výšce 300 metrů nad mořem.15 V současné době se
rozprostírá na 1071 hektarech a čítá 682 obyvatel, jejichţ věkový průměr je 39 let.16

2.1.

První republika:

Období První republiky je dobou, kdy v lokalitě obce X a ve městě Chomutov tvořilo
většinu německé obyvatelstvo a počet obyvatel průběţně narůstal. V roce 1921 ţilo
v Chomutově 28 010 obyvatel17 a roku 1937 jiţ bylo zaznamenáno 95 531 obyvatel.18
Pro obec X máme z této doby údaje, ţe ji roku 1921 obývalo 981 lidí a v roce 1930
počet obyvatel obce X činil 1404 obyvatel. 19
Po vzniku Československé republiky 28. října roku 191820 však stát Německé
Rakousko předpokládal, ţe jeho součástí se stanou i německé oblasti z Českých zemí.21
Německé obyvatelstvo v pohraničních oblastech se po konci první světové války bránilo
zapojení do vznikající Československé republiky. Jinak tomu nebylo ani v obci X22 a ve
městě Chomutov23. Pro velkou část německé menšiny bylo jediným východiskem
připojení pohraničních území k německému státu.24 Na říšském sněmu ve Vídni pak
bylo toto území sudetoněmeckými poslanci prohlášeno za samostatnou provincii
německého Rakouska, tzv. Deutsch-Böhmen („Německé Čechy“) a vytvořila se zde
15

Z. BINTEROVÁ, X, 500 výt., Chomutov: Okresní muzeum, 2001, s. 4.
Oficiální stránky obce X, internetové stránky: www.x.cz, , Obecné informace, datum navštívení: 14. 4.
2011.
16
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prozatímní vláda.25 Centrum této provincie bylo v Liberci a v čele její vlády stál Rudolf
Lodgmann.26
V Chomutově vznikl německý Okresní národní výbor, který zde převzal prozatímní
řízení politické správy. Současně byl zaloţen menšinový Český národní výbor, který byl
podřízený Národnímu výboru v Praze. V Chomutově bylo mnoţství českého
obyvatelstva zanedbatelné, proto podle P. Raka neměl tento výbor na dění ve městě
téměř ţádný vliv.27 Československá armáda na konci listopadu 1918 začala tyto
pohraniční oblasti obsazovat. To vyvolalo v Chomutově řadu protestů, avšak ani ty
nemohly zabránit obsazení města.
Jiţ začátkem listopadu 1918 se ustavil český národní výbor, jehoţ hlavním úkolem
byla „ochrana českých zájmů a snaha o zlepšení zásobování a ţivotních podmínek
obyvatelstva“. Přesto, ţe byl Chomutov obsazený vojáky, Němci stále bojovali za
sebeurčení v rámci Deutsch-Böhmen. Kdyţ byly 15. 6. 1919 vypsány první volby
v samostatném Československu, volby do chomutovského městského zastupitelstva
přinesly jasný obraz o rozloţení politických sil. První čtyři místa obsadily německé
strany, z toho vítěznou byla německá sociálně demokratická strana. Německé strany tak
celkem získaly 34 mandátů. Oproti tomu strany neněmecké získaly pouhé dva mandáty.
1. 7. 1919 se konalo první zasedání obecního zastupitelstva v Chomutově, kde byl
zvolen starostou města dr. Ernest Storch. Ten byl představitelem nacionalistické
pravicové strany DNP. Podle Z. Binterové se tento starosta zaslouţil o rozvoj
Chomutova ve velké míře: „Pod jeho vedením řešilo město úspěšně výstavbu nových
bytů, roku 1920 koupilo zdejší plynárnu i elektrárnu, 8. září 1923 bylo zpřístupněno
městské muzeum, archiv a roku 1924 knihovna.“
První roky nové Československé republiky nebyly na území Chomutova nijak lehké.
Obyvatelé města se museli potýkat se špatným hmotným a sociálním postavením, které
se nezlepšovalo. Potraviny byly předraţené, stále si je lidé mohli opatřit jen na základě
přídělového systému, a problémy byly i v zásobování. Krize postihla i řadu velkých
podniků, jako například Mannesmannovy závody nebo Poldinu huť. V návaznosti na to
propukaly stávky. „Je třeba přiznat, ţe po válce nevypadalo město zrovna nejlépe.“
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Byly zde rozmístěné vojenské barákové tábory, v nichţ se nacházelo mnoho raněných,
nemocných i rekonvalescentů. 28
Nejhorším problémem, se kterým se ve dvacátých letech chomutovské (jak německé,
tak i české) obyvatelstvo potýkalo, byl velký nedostatek bytů. Ten se ještě zhoršoval
z důvodu zřizování české správy. Přicházeli sem totiţ „čeští úředníci, zaměstnanci,
vojenští a četničtí gáţisté, kteří neměli kde bydlet a úřadovat“.29
Díky stabilizaci poválečné Evropy a zlepšení vztahů mezi Československem a
Rakouskem si i část českých Němců uvědomila, ţe změna poměrů je beznadějná.
Nastalo tak období relativního klidu.30
V Chomutově vznikl „Český domov“, coţ byla první veřejná budova, která byla
postavená z českých prostředků. Toto místo se stalo střediskem českého spolkového
ţivota. „Byl v něm hotel, restaurace, obchod a spolkové místnosti.“ Velký význam mělo
pro českou menšinu také plánování stavby nové české obecné i měšťanské školy.
Později byla do budovy školy umístěna také hospodářská a česká pokračovací škola.31
V obci X bylo 13. 8. 1926 povoleno zřízení samostatné školy s českým vyučovacím
jazykem, která působila v pronajatých prostorách soukromého domu.32 V letech 19261928 vznikla také první ulice v Chomutově s českým názvem – Komenského ulice.
Toto poklidné období však bylo narušeno těţkou hospodářskou krizí,33 jejíţ nejhorší
důsledky se Československa dotkly v letech 1932-1933.34 Dopad krize nejlépe ukazuje
fakt narůstající nezaměstnanosti.35 Tu obzvláště silně pocítily právě pohraniční oblasti,
kde bylo postiţeno hornictví i lehký průmysl.36 V celém Chomutově, který byl centrem
průmyslu, bylo koncem roku 1930 1138 nezaměstnaných spolu s 856 rodinnými
příslušníky, roku 1931 počet nezaměstnaných čítal jiţ 1802 lidí s 1572 rodinnými
příslušníky.37 Například z Mannesmannových závodů bylo v roce 1930 propuštěno
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1200 dělníků.38 „Na pomoc nezaměstnaným byly otevřeny vývařovny, byly vypláceny
příspěvky na nájemné, na Vánoce, uspořádány ošacovací akce, zavedeno bezplatné
lékařské ošetření a léky zdarma, vydávány potravinové karty v hodnotě 10 – 30 Kč
atd.“39
Roku 1933 po nacistickém převratu v Německu se národnostní konflikty
v Chomutově přiostřily.40 „Nacisté svým terorem tvrdě potlačovali všechno a všechny,
kteří jim stáli v cestě.“ Na druhou stranu se jim však dařilo částečně odstranit
nezaměstnanost, díky čemuţ se zvedla jejich popularita. Toho dokázali velmi úspěšně
vyuţít k propagaci svého hnutí mezi českými Němci v pohraničí.41 Nejostřeji působili
členové stran DNP a DNSAP.42 18. 12. 1933 však přednosta okresního úřadu dr.
Theodor Wagner oznámil starostovi Chomutova dr. Ernestu Storchovi, ţe z rozhodnutí
vlády zanikla platnost mandátů těchto stran. Vzhledem k tomu dr. Wagner nově
jmenoval do městského zastupitelstva členy z jiných německých stran. Nejsilnější
pozici získala německá sociální demokracie. Z této situace vzešel i nový starosta
Chomutova, velkoobchodník Viktor Herbich.43 Ten sice míval výhrady k české politice,
ale nebyl nacionalista ani nacista.44
Mezi tyto nové politické strany patřila i strana SdP (Sudetendeutsche Partei), kterou
zaloţil Konrád Henlein.45 Tato strana často získávala své členy pomocí zastrašování a
vyhroţování, ale mnoho stoupenců si získala díky svému programu, který sliboval
lidem práci. Ve volbách v roce 1935 se potom Henleinova strana stala v Chomutově
nejsilnější stranou. Získala mnoho mandátů do poslanecké sněmovny a jedním
z poslanců se stal právě Konrád Henlein.
V tomto období byly v Chomutově rozšířeny Mannesmannovy závody a Poldina huť
a plánovaly se některé významné stavby, jako například vybudování nových kasáren.
K těmto plánům jiţ však většinou nedošlo.
Česká menšina to nyní neměla v Chomutově jednoduché. Její snahy o otevírání
českých škol byly marné. Ani pokusy Čechů ţijících v pohraničí umístit své děti do škol
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ve vnitrozemí nebyly úspěšné. „V Chomutově ani okolí neměli šanci dostat se dál do
školy nebo do učení.“ Rostoucí národnostní nesnášenlivost se projevila i v případě, kdy
chtěla česká menšina v Chomutově postavit pomník prvnímu československému
prezidentovi T. G. Masarykovi.46
„Nesnášenlivost Henleinovy strany vzrůstala a přibývalo přepadávání českých
civilistů i vojáků ozbrojenými henleinovci. Mnoţilo se také vypovídání českých obyvatel
z bytů v domech německých majitelů i výpovědí Čechů z německých podniků.“ V září
1938 uţ byl připraven henleinovský puč, ke kterému dal podnět Hitlerův projev na
sjezdu nacistické strany v Norinberku. V Chomutově byl na tento projev velmi bouřlivý
ohlas: „Večer se konal průvod SdP, provázený křikem dlouho do noci a do rána byly
hákové kříţe na řadě českých domů a veřejných budov.“.47

2.2.

Okupace pohraničí a 2. světová válka:

V době německé okupace pohraničí byla většina obyvatel v obci X i v Chomutově
německého původu. O počtech obyvatel v tomto období však nejsou ţádné zmínky ani v
Retrospektivním Lexikonu obcí, ani na internetových stránkách Českého statistického
úřadu.
Mnichovská dohoda, která byla podepsaná 29. září 1938, znamenala postoupení
českého pohraničí Německu.48 „Na základě mnichovských rozhodnutí překročily první
německé vojenské jednotky pod velením generálplukovníka Wilhelma von Leeba hranice
Československé republiky 1. října 1938.“49 Na pohraničních územích vyhlásil Adolf
Hitler 16. října 1938 vytvoření Říšské ţupy Sudety.50 Ta byla vnitřně rozdělena na tři
vládní obvody, přičemţ Chomutovsko patřilo do obvodu Ústí nad Labem.51 Zabrané
území představovalo zhruba 38% celkové plochy Československé republiky a 36% zde
ţijícího obyvatelstva.52
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Říšský komisař Konrád Henlein, pod kterého spadala i oblast Chomutovska,
rozpustil všechny politické strany, zakázal vydávání novin a časopisů a také vydal zákaz
shromaţďování.53 Nejvyšší soudní moc představoval vrchní zemský soud
v Litoměřicích. Mimořádnou moc měly také bezpečnostní sloţky, od pořádkové policie
aţ po gestapo.54
V lokalitě Chomutova se ţivot české menšiny stal neúnosný a začalo hromadné
opouštění města. „Evakuace českých občanů, kteří si v mnoha případech mohli
v posledních okamţicích odnést jen to, co unesli v rukou a na zádech, skončila 10. října
1938.“ Do českého vnitrozemí neprchali jen Češi, ale také Ţidé. Zároveň některé
německé rodiny odjíţděly do Saska a spolu s nimi i ti Němci, kteří se chtěli vyhnout
mobilizaci a sluţbě v československé armádě.55 Jako poslední Chomutov opouštěli
státní úředníci, ţelezničáři a zaměstnanci pošt. Chomutov patřil aţ do 5. pásma, které
začalo být obsazováno 8. října. 9. října do této oblasti dorazily jednotky prvního
tankového pluku z Erfurtu a většina obyvatel je nadšeně vítala.56 Trhové náměstí bylo
přejmenováno na náměstí Adolfa Hitlera a Masarykovo náměstí nyní neslo jméno
Konráda Henleina. V kavárně hotelu Reiter se poprvé objevila tabulka „Ţidé neţádoucí“
a československé státní znaky byly nahrazované německými.57
Nejhorší podmínky v pohraničí měly dělnické vrstvy, především od roku 1943, kdy
se zavedlo tzv. pracovní nasazení. „Značná část jich byla posílána do centrálního
Německa, a naopak do pohraničních oblastí přicházelo stále více zahraničních dělníků
a zajatců.“58 První zajatecké a pracovní tábory na Chomutovsku vznikaly v roce 1940.
Na pozemku Poldiny huti byla zahájena stavba tábora pro 1500 válečných zajatců a
totálně nasazených.59 Podobně tomu bylo i v obci X, kde místní muţe nahradili totálně
nasazení dělníci z vnitrozemí a váleční zajatci z Ruska, Belgie a Francie. Ti měli
hlídaný tábor v největším místním statku.60
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Velkou změnu do ţivota obyvatel Chomutovska přinesl především poslední rok
války. Vyskytovaly se zde stále častější nálety spojeneckých letadel. 61 Například 21. 7.
1944 zničily a poškodily bomby na 400 objektů a obytných domů.62 Skutečným cílem
bombardování se Chomutov stal aţ 16. dubna 1945. Důvodem náletů bylo přerušení
podkrušnohorských komunikací. „Bylo svrţeno na 3000 těţkých bomb, zničeno nádraţí,
citelně poškozena Poldina huť a zničena nebo poškozena řada rodinných domů.“ To jiţ
předpovídalo konec války.
Nyní se ve městě vyskytovali uprchlíci z říše, kteří utíkali před postupující frontou,
váleční zajatci a lidé nasazení na práci.63 7. 5. 1945 uprchl starosta města Eduard Fiedler
do Německa.64 Chomutov měl být před postupujícími sovětskými vojáky chráněn
jednotkami tzv. Volkssturmu, neboli německé domobrany. Ty však byly 7. května
vyslány k Jirkovu, a nezůstal zde nikdo, kdo by Chomutov bránil. „První sovětské
jednotky projely Chomutovem ve večerních hodinách 8. května 1945.“ Ty však
pokračovaly dále k Praze a ráno 9. května město obsadila jednotka 13. armády 1.
ukrajinského frontu.65

2.3.

Období let 1945-1948:

Od roku 1945, po odsunu části německého obyvatelstva, Chomutov obývalo 12 838
obyvatel. Od této doby však obyvatelstvo značně narůstalo a v roce 1948 zde ţilo jiţ
61 922 lidí.66
Pro tuto poválečnou dobu je charakteristická především otázka vypořádání
s německým obyvatelstvem ţijícím na území českých zemí.67 „Důraz na nacionální
prvky a souvislosti protifašistického boje a revolučního převratu byl vzhledem ke
zkušenostem z okupace a války zcela logický a charakterizoval v květnu a v následujícím
období chování většiny příslušníků českého národa.“68 V Chomutově se tyto události
promítly tak, ţe Němcům bylo zakázáno pouţívání československé trikolory, všichni
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občané německé národnosti museli nosit na levé ruce viditelnou bílou pásku a na své
domy vyvěsit bílé prapory.69 Na základě Postupimské konference se v červenci 1945
schválilo přesídlení obyvatelstva německé národnosti z Polska, Československa a
Maďarska.70
Z Chomutova odjel 2. 7. 1945 první transport s německým obyvatelstvem. Takových
transportů bylo do 8. 9. 1945 vypraveno 15 s celkem 15 221 osobami.71 21. 1. 1946 byla
ustanovena místní osídlovací komise, jejímţ úkolem bylo řídit odsun Němců
z Chomutova a 15. 2. 1946 odjel první vlak v rámci organizovaného odsunu.72 V obci X
byli občané německé národnosti přestěhováni do domů, které předtím slouţily jako
ubytovny totálně nasazených dělníků. K odsunu místních Němců došlo částečně na jaře
1946 a 23. 9. 1946 museli odejít také němečtí antifašisté.73
Naopak pro Čechy se situace razantně zlepšila. Názvoslovná komise navrhla nové
české názvy pro ulice a veřejná prostranství v Chomutově. 1. 9. 1945 bylo zřízeno
Státní reálné gymnázium a díky iniciativě hudebního skladatele Josefa Řáhy se zaloţila
městská hudební škola.74 Místo původně německých škol vznikaly školy české a do
města neustále přicházeli noví čeští a slovenští osídlenci.75 1. 8. 1945 přestala
v pohraničí platit říšská marka a jediným právoplatným platidlem se stala koruna.76
Současně s odsunem německého obyvatelstva bylo v pohraničí nutné zajistit nové
osídlování pohraničí.77 „Osidlování pohraničních regionů se sice uskutečňovalo rychle,
ale postupně a v několika vlnách. Protáhlo se na dobu téměř tří let.“78 Osídlenci do
pohraničí přicházeli s vidinou lepších ţivotních podmínek.79 „Do pohraničí tak po roce
1945 přišlo kolem 100 000 lidí z Ukrajiny, Rumunska, Jugoslávie a Řecka.“80
V obci X se nyní obyvatelstvo skládalo především ze sociálně slabých vrstev
z vnitrozemí a také z přistěhovalců volyňských Čechů. První volyňští Češi přišli jiţ 25.
69
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10. 1945. Byli to především příslušníci Svobodovy armády a jejich rodiny za nimi
přicestovaly v březnu 1947.81
Během několika let po druhé světové válce tak pohraničí prošlo nejradikálnějšími
proměnami v jeho historii.82 Postupem času se vytvářel vztah osídlenců k novému
bydlišti a začalo u nich vznikat národní povědomí. To vedlo ke vzniku různých
politických, společenských a zájmových organizací a sdruţení.83 Jinak tomu nebylo ani
v obci X, kde se v této době utvářelo mnoho spolků, jako například hasičský sbor, Svaz
české mládeţe, Sokol nebo Junák.84
O nové osídlování pohraničí se z velké míry zasadila Komunistická strana
Československa, která tohoto procesu vyuţila k posílení své popularity. „V jarních
měsících roku 1946, kdy dozníval organizovaný přesun zemědělských osídlenců do
pohraničí, rozhodlo ministerstvo zemědělství o urychleném předání dekretů o vlastnictví
přidělené půdy osídlencům“.85 O této události nás informuje i Kronika obce X. Je zde
popsán 1. březen, kdy ministr zemědělství předával „Dekrety o vlastnictví půdy“.
K tomuto aktu došlo ve Březně u Chomutova za konání velké slavnosti.86 26. května
1946 vyhrála volby do Ústavu národního shromáţdění Komunistická strana
Československa, která se s 40,17% hlasů stala nejsilnější politickou stranou republiky.
„V pohraničí Čech zvítězili komunisté ve všech 34 okresech osídlovaných v plném
rozsahu.“.87 V Chomutově volilo tuto stranu 54,4 % obyvatel.88

2.4.

Únor 1948 – Sametová revoluce:

Popularita a moc Komunistické strany Československa stále narůstala aţ 23. 2. 1948
rada Městského národního výboru „odsouhlasila rezoluci prezidentu republiky,
poţadující přijetí demise odstoupivších ministrů a vyslovující podporu Klementu
Gottwaldovi.“.89
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V Chomutově převzalo 1. 3. 1948 vedení národního výboru osm radních, kteří byli
členy KSČ. Předsedou Městského národního výboru byl jmenován Bohumil Dobiáš.90
Kdyţ se 30. 5. 1948 konaly volby do Národního shromáţdění, byl zde poprvé uplatněn
princip tzv. jednotné kandidátní listiny. Podle úřední statistiky vyjádřilo v Chomutově
souhlas s Národní frontou 96,71% voličů.91 V obci X byl výsledek těchto voleb 518
hlasů pro Národní frontu a pouze 9 bílých hlasovacích lístků.92
Na konci čtyřicátých a na počátku padesátých let probíhala na Chomutovsku řada
změn. Byl znárodněn chomutovský pivovar, čímţ skončila staletá tradice vaření
proslulého chomutovského piva.93 Zahájil se provoz zimního stadionu s umělým
ledem.94 Mannesmannova továrna se přejmenovala na „Válcovny trub Gustava
Klimenta v Chomutově“. Docházelo k likvidaci většiny drobných ţivností, které se
začleňovaly do městského komunálního podniku.95 Byla zaloţena Osvětová beseda,
jejímţ úkolem bylo pořádání kulturních akcí. Vyšlo první číslo okresních novin „Vpřed
– za novou vesnici Chomutovska“, které byly určené především venkovskému
obyvatelstvu. Vznikl Okresní ústav národního zdraví, jenţ sjednocoval všechna
zdravotní zařízení na Chomutovsku.96 Benešovo a Masarykovo náměstí bylo
přejmenováno na náměstí Míru a náměstí 1. máje. Mimo jiné se zde v tomto období
začala provozovat městská hromadná doprava,97 která spojovala také Chomutov s obcí
X.98
Z Kroniky obce X máme zmínky také o tom, ţe se zde konalo velké mnoţství oslav.
Byly to především oslavy Prvního máje, Květnové revoluce, výročí Velké říjnové
socialistické revoluce (VŘSR), narozenin prezidenta atd. Jiţ v roce 1949 se v obci X
projevovaly snahy o zaloţení Jednotného zemědělského druţstva (JZD), které však
„pro nepochopení mnohých zemědělců“ nebylo zaloţeno. To se povedlo aţ roku
1952.99
Chomutova se v období od roku 1953 dotkla například měnová reforma. Staré peníze
se začaly vyměňovat za nové v poměru 5:1. „Současně byly zrušeny potravinové lístky,
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poukázky na šaty a další vázané předměty běţné spotřeby.“100 Podle P. Raka mělo pro
město mělo velký význam také rozdělení komunálního podniku na samostatné podniky
místního hospodářství a veřejných sluţeb, které nahrazovaly sluţby ţivnostníků.101
V roce 1956 se otevřela první chomutovská poliklinika a základní zdravotní péče se
rozdělila do obvodů podle místa bydliště.102 V tomto období docházelo v Chomutově a
v jeho blízkém okolí k rozvoji metalurgie, hornictví a energetiky. To mělo za následek
nárůst potřeby pracovních sil a bytů. Bytová otázka byla v Chomutově jedním
z hlavních problémů.103
O obci X nemáme v tomto období dostatek zmínek. Z Kroniky obce X víme jen to, ţe
zde docházelo k demolicím domů, které jiţ nebyly vhodné k obývání a jejich majitelé za
ně získali náhradní byty. V této době také dochází k poslední etapě doosidlování
obce.104
Roku 1960 byla přijata nová ústava a republika se přejmenovala na Československou
socialistickou republiku. Zároveň došlo k územní reorganizaci, při níţ byly sloučeny
dosavadní malé okresy a kraje. Tím se také vytvořil současný okres Chomutov, který
vznikl „sloučením většiny území dosavadního chomutovského a kadaňského okresu a
připojením několika vesnic z okolních okresů“.105
V Chomutově docházelo k rozsáhlým stavebním činnostem. Od konce čtyřicátých
let zde do této doby bylo vytvořeno téměř tisíc bytových jednotek.106 Od 60. let se ve
městě přistupovalo k demolicím uliček a domů, které jiţ podle vedení města nebyly
vyhovující. Tím se střed města změnil k nepoznání a vznikl nový prostor pro výstavbu
bytů a obchodů.107
Obec X údajně zaţívala v šedesátých letech obrat k lepšímu. Soukromě hospodařící
rolníci vstoupili opět do JZD a tím se zdruţstevnila celá obec. Zlepšily se i hektarové
výnosy, coţ mělo vliv na sociální postavení členů druţstva. Zaloţila se zde mateřská
škola pro děti od tří let a promítali se zdarma „poučné“ filmy.108
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21. 8. 1968 po jedné hodině ráno do Chomutova dorazila první obrněná vozidla
vojsk Varšavské smlouvy.109 V závislosti na tuto srpnovou událost rozhodla rada
Městského národního výboru v Chomutově, ţe budou přejmenovány ulice, které mají
název související se Sovětským svazem. Například třída Československo-sovětského
přátelství byla přejmenována na třídu T. G. Masaryka, ulice Rudé armády na ulici M. R.
Štefánika nebo ulice Ruská na ulici Českou.110 24. 8. potom ukončil Okresní výbor
v Chomutově činnost Svazu československo-sovětského přátelství. Armády Varšavské
smlouvy způsobily svým vpádem na komunikacích v chomutovském okresu škodu,
která byla vyčíslena na 21 030 000 Kčs. V říjnu se vytvořila operativní skupina, která
jednala s okresním velitelstvím sovětských vojsk v Chomutově a její zástupci
poţadovali například dodrţování hygienických předpisů, upozorňovali na fakt, ţe
„sovětští vojáci dávají školním dětem jako suvenýry ostré náboje“ a také zamítli ţádost
sovětských důstojníků navštěvovat školy v době vyučování a účastnit se výuky ruského
jazyka.111
V období normalizace docházelo k silnému rozvoji venkova, k instalacím veřejného
osvětlení, budování chodníků atd. „Nápadným projevem růstu blahobytu byl stoupající
počet osobních automobilů.“112 V Chomutově se v roce 1971 začaly poprvé prodávat
barevné televizory a v roce 1972 byl odstřelen evangelický kostel z důvodu příprav na
stavbu městských lázní.113 Kronika obce X informuje, ţe také v obci X docházelo
k mnoha změnám. V roce 1972 se zde budoval vodovod, později vznikla nová prodejna
a probíhala výstavba domů a bytů.114 Pro období normalizace bylo typické rozsáhlé
budování, zvyšující se spotřeba a rostoucí míra přizpůsobení se reţimu. Zdálo se, ţe tyto
faktory dokázaly společnost uspokojit. 115
Přesto však ve společnosti nepřestali působit lidé, kteří s vedení KSČ nesouhlasili a
podpořili vznik Charty 77.116 Také v Chomutově byli aktivisté charty, mezi něţ patřil
Jindřich Tomášek, Zdeněk Kulík, Petr Šantora, Alena Mrázková a Petr Ţeţulka.117
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20.1.1977 v Chomutově uveřejnily okresní noviny Nástup první z řady protestů
„pracujících a občanů“, kteří chartu odsuzovali.118
Chomutov se v 70. a 80. letech rozvíjel a rozrůstal. Počet obyvatel nyní přesáhl
50 000, byl slavnostně otevřen obchodní dům Prior, městské lázně a městská trţnice.119
Pokračovala výstavba bytů směrem k Jirkovu, a tím došlo ke spojení těchto dvou měst
„v jeden sídelní útvar“. Ve všech sídlištích vznikaly školy, školky, obchody, restaurace
a rozvíjely se sluţby, jako například zdravotnictví. Do Chomutova se v této době
přestěhoval podnik Ferona, byla postavena nová mlékárna a velká pekárna. Rozvíjela se
také dopravní síť a zároveň se začala řešit otázka ţivotního prostředí.120 Byla přijata
opatření, která měla platit v době nepříznivých rozptylových podmínek. Tato opatření
však reagovala na situaci aţ při mnohem větším obsahu oxidu siřičitého ve vzduchu neţ
připouštěla státní norma. „S veřejným a stálým přístupem občanů k informacím o
naměřených hodnotách škodlivin v ovzduší přijatá opatření nepočítala.“121
Naopak v obci X v 70. a 80. letech počet obyvatel kaţdým rokem klesal. V roce
1971 zde ţilo 681 obyvatel a v roce 1989 jiţ jen 463 obyvatel. Probíhala zde však
výstavba koupaliště, zaloţila se první zahrádkářská kolonie a v budově zrušené místní
školy byl nyní Domov mládeţe pro učně masného průmyslu.122 V 80. letech byla obec
X proslavená svým chovem prasat a drůbeţe.123 V roce 1983 došlo k rozhodnutí
o likvidaci části obce, která byla spojená se stavební uzávěrkou.124 Bylo tak roku 1987
zbouráno 13 domů na tzv. Rafandě z důvodu rozšíření porubní fronty. Mělo k tomu
údajně dojít proto, ţe energetická situace těchto let vyţadovala vyuţít další zásoby
uhlí.125
Ke konci 80. let se ve velké míře rozvíjelo veřejné mínění a vznikala různá sdruţení
a iniciativy, které se reţim pokoušel zlikvidovat.126 Po tzv. Sametové revoluci bylo
v Chomutově 26. 11. 1989 zaloţeno Občanské fórum.127
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2.5.

Období po roce 1989:

Listopad 1989 přinesl naší republice velký zvrat. V souvislosti s rozsáhlou
privatizací se rozvíjelo podnikání. Zvýšil se počet obchodů a provozoven a domy začaly
přecházet do soukromého vlastnictví.
Na Chomutovsku vznikaly nové akciové společnosti, například Severočeské doly,
Ţelezárny Chomutov, Ferona, podnik Povodí Ohře nebo Vodní stavby.128 V Chomutově
se v období od května do prosince roku 1990 nechalo zaregistrovat 4200 nových
podnikatelů. Změna reţimu přinesla také odstraňování symbolů spojených se
Sovětským svazem. Například 29.4.1990 byla z parku před městským divadlem
odstraněna socha Vladimíra Iljiče Lenina a docházelo k přejmenovávání ulic.129
24.11.1990 se konaly volby do městského zastupitelstva, které s 29,5% hlasů vyhrálo
Občanské fórum. Na druhém místě se umístila koalice sociální demokracie a zelených a
na třetím místě s 23,2% KSČM. Zanikl městský národní výbor, místo kterého byl
zaloţen městský úřad. Okresní výbor poté nahradil okresní úřad a 6.12.1990 byl zvolen
novým starostou Chomutova Karel Mrázek.
Co se týče sdělovacích prostředků, od 15.1.1991 začalo městské zastupitelstvo
vydávat čtrnáctideník Chomutovské noviny.130 Počátkem roku 1992 se stala
vydavatelem novin Nástup soukromá společnost a v březnu tohoto roku se spustilo
vysílání soukromé rozhlasové stanice Agara.131
Změny nastaly i ve školství. V tomto období přibylo velké mnoţství škol. Vedle
státního gymnázia bylo zaloţeno i gymnázium soukromé a další soukromé školy.
Zároveň se po 35 letech do Chomutova vrátila obchodní akademie.
Ve zdravotnictví vznikaly soukromé ordinace jak praktických, tak i zubních lékařů.
Docházelo k privatizaci lékáren a k otevírání soukromých rehabilitačních pracovišť.
Na základě průzkumu v roce 1991 bylo v Chomutově 53 191 obyvatel.
V národnostním sloţení výrazně převaţovali Češi, kterých bylo 41 140, občané
slovenské národnosti čítali 3 828 obyvatel a Němci 929. Podíl Romů byl podle
oficiálního záznamu 287 obyvatel. Ten byl však výrazně podhodnocen, jelikoţ
„příslušníci této národnosti se často hlásí k jiným národnostním skupinám“. Postupně
zde také stoupalo mnoţství obyvatel vietnamské národnosti.132
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V obci X se začal od roku 1999 vydávat tzv. X zpravodaj, byl vytvořen obecní znak
a zvolen prapor obce. Fungovala zde knihovna, mateřská škola, opět se uvedlo do
provozu koupaliště a konaly se oslavy svátku dětí i různé sportovní turnaje, které
pořádal obecní úřad.133
V současné době je obec X známá především pro časté konání společenských a
kulturních akcí. Pravidelně se zde koná setkání důchodců, masopust, pálení čarodějnic,
dětský den, vodní hrátky, stezka odvahy a další zajímavé události, na kterých se podílí
především místní spolek, který si říká D.N.O. Také probíhá i velké mnoţství
sportovních akcí, jako například turnaj v bendy hokeji, Májový turnaj v nohejbale nebo
Vánoční turnaj ve stolním tenise. Od roku 2000 počet obyvatel v obci X průběţně
stoupá, především díky nově zbudovaným stavebním parcelám, na kterých si budují
svůj vlastní domov i lidé pocházející ze sousedního Chomutova.134
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3. Reflexe domova čtyřgenerační rodiny v pohraniční obci X:
3.1.

Obec X očima mých praprarodičů (1. generace):

Reflexe na základě narativních interview (viz příloha č. 1: Doslovné přepisy rozhovorů)
s informátory E, F a G, které se konaly v rozmezí od 30. 1. 2010 do 14. 3. 2010 u informátorů doma
v obci X.

Nejstarší, první generace mé rodiny ţije v obci X od roku 1920, kdy se narodil
nejstarší informátor. Tato generace proţívala své dětství a dospívání v období První
republiky. Rozhovory s nimi zachycují také období německé okupace pohraničí a
druhou světovou válku. V této době nastoupili do svých prvních zaměstnání, ale
zároveň byli totálně nasazeni. Poválečná léta pro ně znamenala především zakládání
vlastních rodin a budování nových domovů. Nakonec vzpomínají na dobu socialismu,
spojenou s rodinou, prací a společenskými událostmi a dobu po roce 1989.
3.1.1. První republika:
V období První republiky proţívala
nejstarší generace mé rodiny dětství a
dospívání. V této době pro ně domov
znamenal především místo, kde ţila jejich
rodina a kde bylo rodinné hospodářství.
Později v jejich vyprávění vystoupily také
vzpomínky na školu a na spoluţáky.
Důleţitou roli pro tyto informátory hrál i
společenský ţivot v obci X a v okolí, který
sdíleli se svými sousedy.
Nejtransparentnější vzpomínky na dětství
jsou pro ně bezpochyby spjaté s rodinným
hospodářstvím, na kterém v této době ţili a
vyrůstali. Informátoři E a G si s tímto
hospodářstvím spojují především

Fotografie č. 1: informátor E na rodinném
hospodářství v obci X v roce 1934. Fotografie
z rodinného alba informátora E. Autor: otec
informátora E.

náročnou práci. Ta jim, podle informátorky G, znemoţňovala proţít dětství zábavou a
hrami, jak jej proţívaly jiné děti ve vesnici: [informátorka G, rodačka, *1922,
důchodkyně]: „Byly jsme děti, musely jsme dělat. Měly jsme hospodářství, no to víš
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(pláč). My jsme neměly ţádný dětství moc. Přišly jsme domu, kaţdej měl napsáno co a
kde má udělat..“ Na práci v hospodářství se často podílela celá rodina i vzdálenější
příbuzní. Kaţdý měl rozdělené své úkoly: [informátorka G, rodačka, *1922,
důchodkyně]: „Já jsem měla na starost krmit prasata, (slzy v očích) maminka měla
krávy, E ten měl koně (pláč). No my jsme se nadřeli...“ Zdá se, ţe společná práce a
starosti se statkem jednotlivé členy rodiny velmi sbliţovaly. Trávili mnoho času
pohromadě a vzájemně si pomáhali. Vzpomínky na rodinné hospodářství jsou pro mé
informátory nejdůleţitější také v době dospívání, kdy skončili povinnou školní
docházku. Nyní bylo hospodářství chápané jako povinnost, která jim bránila věnovat se
dalšímu studiu a zálibám: [informátorka G, rodačka, *1922, důchodkyně]: „Ne já uţ
jsem nikam nešla, E taky ne. Měli jsme to hospodářství, tak jsme měli doma práce plno.
Oni nás potřebovali na všechno..“ [informátor E, rodák, *1920, důchodce]: „.. potom
jsem vyšel školu, tak jsem pomáhal tátovi na poli, protoţe on marodil hodně se
ţaludkem, měl pořád nějaký potíţe, tak jsem ho vozil k doktorovi. Dělal jsem všecko na
poli, všecko, orali jsme a všecko moţný..“ Informátoři E a G na své rodinné
hospodářství vzpomínají také jako na bohatý zdroj potravin. Doma pěstovali různé
ovoce a věnovali se výrobě domácích surovin: [informátorka G, rodačka, *1922,
důchodkyně]: „My jsme měli hodně ovoce. Těch švestek jenom co jsme tam měli. Měli
jsme kotel a babička v něm vařila švestky na povidla. Pak jsme měli studánku, kdyţ se
šlo na zahradu, kde se brala voda na pivo, který jsme vařili. To všechno uţ je pryč
(smích) jéţišmarja.. (...) Všechno se hodně dělalo doma ţe jo, mlíko bylo, tvaroh se
dělal, máslo. To vlastně všechno bylo. Jeţiš jenom kedluben co jsme měli, co dům dal
to se vařilo.“
Od roku 1926 do jejich vnímání
domova vstoupila škola, kterou
navštěvovali v obci X. Zde
fungovaly v době První republiky
školy dvě, a to německá a česká.
Informátoři z nejstarší generace
docházeli do české školy spolu
Fotografie č. 2: informátoři E a G v české škole v obci X v roce
1928. Fotografie z rodinného alba informátorky G. Autor:
neznámý.

s jinými dětmi smíšeného i
německého původu: [informátorka

G, rodačka, *1922, důchodkyně]: „Ty co chodili do český školy to byly německý děti. A
ty chodily jenom z toho důvodu, protoţe česká škola dávala na Vánoce oblečení a kvůli
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tomu tam chodili jinak by tam nechodili..“ V české škole byly všechny děti sloučené do
jedné třídy a vyučovaly se jen některé předměty: [informátor E, rodák, *1920,
důchodce]: „..to bylo český jazyk no a ty druhý třídy, ty vyšší, ty byly aţ v Chomutově..“
Po ukončení
páté třídy základní
školy v obci X se
jejich pojetí
domova rozšířilo.
Informátoři
nastoupili na
druhý stupeň
základní školy do
Chomutova. Jiţ to
tedy nebylo jen
Fotografie č. 3: informátor E na druhém stupni základní školy v Chomutově v roce
1931. Fotografie z rodinného alba informátora E. Autor: neznámý.

rodinné
hospodářství a

jeho nejbliţší okolí, ale také město Chomutov, kde proţívali velké mnoţství svého času.
Kvalitu ţivota v obci X mým informátorům v této době narušoval pouze nedostatek
peněz. Ten vnímali s narůstajícím věkem stále výrazněji. Informátorka G například
reflektuje touhu po nových plesových šatech, které pro ní byly nedostupné:
[informátorka G, rodačka, *1922, důchodkyně]: „Já si pamatuju, kdyţ my jsme ještě
měli za republiky ty prasata a chtěla jsem plesový šaty. To se ještě tancovalo ţe jo.. a
tenkrát táta říkal: „Aţ prodáme prasata, tak dostaneš plesový šaty“.. jo pak přišla do
toho červenka, ţádný plesový šaty uţ nebyly. Tak mě je přivezli od sestřenice..“
Velice důleţitou roli hrály také společenské události, jako byly plesy a taneční
zábavy. V obci X se kaţdou neděli konala taneční zábava. Se zábavou se pro tyto
informátory spojoval také pohled na nepohodlí této doby: [informátor E, rodák, *1920,
důchodce]: „Jeţiš my jsme šli tancovat aţ do Málkova. Pěšky. Ţádný autobus nešel.“
Přesto, ţe se můţe zdát, ţe informátoři byli silně zapojeni do společenského ţivota,
reakce informátora E na otázku existence spolků dokazuje opak: [informátor E, rodák,
*1920, důchodce]: „Spolky? Já neměl čas, kdyţ jsem byl mladej. Měli jsme to
hospodářství.“
Významnými společenskými událostmi této doby byly i některé svátky a slavnosti,
které měly především náboţenský charakter. Pravděpodobně nejdůleţitější úlohu hrál
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svátek Boţího Těla. Ten se odehrával v okolí oltářů, které byly rozmístěné po vesnici:
[informátorka G, rodačka, *1922, důchodkyně]: „Měli jsme šatičky bílý, košíček
s lístečky kytek. My jako holčičky jsme chodily a sypaly jsme ty lístečky a od kostela
dolu byla posypaná tráva jak chodil farář...“ [informátor E, rodák, *1920, důchodce]:
„Takový památníčky postavený. Asi pět nebo šest jich bylo nebo víc a tam se vţdycky
zastavili a pomodlili.“
V této fázi ţivota mých informátorů z první generace byl domov neodmyslitelně
spjatý s lokalitou domu a nejbliţšího okolí. Domov znamenal místo, kde se narodili, kde
měli své zázemí v podobě rodinného hospodářství a kam chodili do školy. Zároveň jej
chápou jako prostředí náročné práce, ale i společenského dění v rámci lokality. Někteří
z informátorů dokonce dobu svého dětství a dospívání označují za nejkrásnější období
svého ţivota: [informátorka G, rodačka, *1922, důchodkyně]: „Nejhezčí to bylo
opravdu za republiky. To byl úplně klid..“, a to i přesto, ţe jim ţivot v této době
komplikoval nedostatek peněz.
3.1.2. Okupace a druhá světová válka:
Rok 1938 představuje první zásah velkých dějin do ţivota nejstarší generace mé
rodiny. Domov pro ně stále znamená pohraniční obec X, rodný dům, rodinu a sousedy,
ale ztrácí zde určité důleţité atributy, především bezpečí, které by měl kvalitní domov
poskytovat. V tomto období vstupuje do ţivota mých informátorů také jeden nový
aspekt, a to vlastní zaměstnání. To však u většiny z nich nabývá podoby totálního
nasazení. Roku 1939 přichází informátorka F z rodného Slovenska do této pohraniční
oblasti a začíná si zde budovat vztah k novému domovu.
Ve výpovědích mých informátorů se stírá rozdíl mezi druhou republikou a druhou
světovou válkou. K tomu dochází pravděpodobně z toho důvodu, ţe druhá světová
válka pro ně nepřinesla oproti druhé republice ţádné zásadní změny a nátlak ze strany
německých okupantů vnímali po celou dobu stejně intenzivně. Příchod německých
okupantů tedy výrazně zasáhl do jejich kaţdodenního ţivota. Má rodina se nyní hlásila
k české národnosti, a tak zaţívala nejhorší období svého ţivota: [informátor E, rodák,
*1920, důchodce]: „My jsme měli strašný, strašný potíţe za války, kdyţ přišli Němci.
My jsme nesměli chodit na chodník, museli jsme chodit po silnicích, házeli na nás
kameny a všecko moţný.“ Problémy jim působili především nově příchozí Němci.
Avšak i ti, se kterými v obci od narození vyrůstali, se s nimi báli komunikovat:
[informátorka G, rodačka, *1922, důchodkyně]: „Ale ty, co tady bydleli, ty nám nic
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neudělali. My jsme s nima se všema byli zadobře, my jsme chodili k sousedům, všude
jsme chodili. Zase oni se báli s náma mluvit..“ I přes značné riziko bylo v obci několik
lidí, kteří s nimi udrţovali dobré vztahy a pomáhali jim: [informátor E, rodák, *1920,
důchodce]: „.. byli tady Němci, co byli opravdový.. ty nás podpořili. Naproti ten sedlák
se s náma bavil, ale nesměl o tom nikdo vědět. Tam jsme chodili, vţdycky nám dal
cukrovku, tak jsme pálili kořalku.“
Narušení kvality domova v této lokalitě také nasvědčují velmi traumatické
vzpomínky na neustálé pronásledování německými vojáky, vyslýchání a zatýkání, které
završil odvod otce informátorů E a G roku 1942 do koncentračního tábora:
[informátorka G, rodačka, *1922, důchodkyně]: „No tak napřed něco hledali, přišli
obklíčili nás a my, co jsme byli uvnitř, jsme nesměli ven a táta přijeli s E z pole, tak ty
sebrali a vyslýchali. Ale to se ještě vrátili. My jsme měli honícího psa a on byl ve
stodole. Oni řekli, ţe tam máme schovanej kulomet a my jsme ale opravdu ţádnej
kulomet neměli. Pak zase tady naproti ten švec ho udal. To bylo politický. A tak potom
ho zavřeli. Pořád něco hledali, aby ho mohli dostat.“
Ţivot mých informátorů do značné
míry narušovalo také totální nasazení.
Informátor E byl poslán do Polska, odkud
se mu podařilo utéct: [informátor E,
rodák, *1920, důchodce]: „Vzali mě do
práce do Polska. Tam jsme stavili pro
Němce tábory, jak potom útočili na
Polsko. Já jsem odtud pak utíkal zpátky,
jel jsem vlakem do Dráţďan a potom
jsem šel domu.“ Informátorka F, která se
v této době přistěhovala do Chomutova,
byla také téměř okamţitě zapojena do
programu totálního
nasazení. Poslali ji do Berlína, kde

Fotografie č. 4: přítelkyně informátorky F z programu
totálního nasazení v Berlíně v roce 1942. Fotografie
z rodinného alba informátorky F. Autor: neznámý.

pracovala v letecké továrně:

[informátorka F, přistěhovalá, *1923, důchodkyně]: „V leteckej továrně, byla jsem tam
štyry roky. Akorát jsem přišla zpátky a seznámili jsme se s dědou.“ Třetí informátorka
z první generace, informátorka G, musela opustit své původní zaměstnání
v chomutovském pivovaře a byla nasazena do Poldiny Hutě. Jako jediná z mých
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informátorů byla totálně nasazená v místě svého bydliště: [informátorka G, rodačka,
*1922, důchodkyně]: „Pak jsem dělala na Poldovce, protoţe jsem padla do ročníku
třiadvacet, štyriadvacet, dvaadvacet. Ty přesunuli z Protoktorátu a já jsem byla taky
dvaadvacátej ročník, tak mě z pivovaru dali na Poldovku.“ Přesto, ţe se jednalo o
nucené práce, nabyl pro mé informátory domov nového významu, a to místa, kde je
zaměstnání. Tento obsah domova nacházela v lokalitě obce X především informátorka
G a informátor E. Ten poté, co se vrátil z Polska, byl zaměstnán v chomutovském
pivovaře, kde pracoval jako závozník: [informátor E, rodák, *1920, důchodce]: „..tak mi
jedna paní německé národnosti tady v X , Neumann se jmenovala, byla zaměstnaná u
vedoucího v pivovaře, říká: „Pane E, tady máme taky zemědělství v pivovaru.“, tak mě
vzala do práce, ale do zemědělství
jsem nešel, dělal jsem závozníka.“
Velmi výrazné jsou také
vzpomínky nejstarší generace na
konec války, kdy Spojenci dělali
nálety a bombardovali lokalitu obce
X. Ty ještě více sniţovaly pocit
bezpečí mých informátorů:
[informátor E, rodák, *1920,
důchodce]: „..ty hloubkový letadla,
anglický a americký. A jak jsi šel na
pole, tak začali střílet. Tak se jezdilo
zásobování v noci, krechty byly na
poli, brambory, protoţe oni nevěděli,

Fotografie č. 5: závozník v chomutovském pivovaře v roce
1941. Fotografie z rodinného alba informátora E. Autor:
informátor E.

ţe my jsme Češi. Oni si mysleli, ţe jsme německý národ, tak stříleli. Jak se objevilo auto
na silnicích, tak uţ stříleli.“ [informátorka G, rodačka, *1922, důchodkyně]: „..ale já
tenkrát, kdyţ jí opravdu pořádně bombardovali (Poldinu huť), tak já jsem měla mít
odpolední. Jednoduše jsem na odpolední nešla a to jí takhle rozflákali. Ty elektrody
naše lítaly po celý fabrice. Chodili jsme je tam sbírat, aby jsme něco dělali. Ale pak nás
propustili. No já tě řeknu, já kdyţ jsem šla buď tady koupalištěm, nebo tam horem.
Holka, oni letěli ty hloubkaři, tak tam za stodolu jsem se schovala. Většinou jsem
chodila z práce sama, protoţe oni dělali osm a já deset hodin, ţe jo. Tak jsem si musela
vţdycky lehnout, aby mě neviděli, ale oni stejně tě viděli, potvory. Já tě řeknu, to bylo
něco.“
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Ve vzpomínkách této generace na dobu okupace a druhé světové války se vytratil
původně bohatý společenský ţivot. Plesů a tanečních zábav se v této době nesměli
účastnit, protoţe si ponechávali českou národnost.To informátorka G, pro kterou byly
společenské události vţdy důleţité, reflektuje velmi traumaticky: [informátorka G,
rodačka, *1922, důchodkyně]: „..ale, já kdyţ si na to vzpomenu. Kdyţ uţ jsem potom
byla tancovat, (slzy v očích) ono se pak uţ netancovalo za války, ale chodila jsem
s Idou. Jezdily jsme někdy do Chomutova, ale všude kam jsme přišly, oni byli. Tak jsi
musela ukázat občanku a jak viděli, ţe jako.., tak bylo zle. Uţ člověk nemohl pomalu
nikam jít. My jsme jednou byly v Mostě a tam nás kontrolovali a uţ jsme tam nejely
protoţe, to bylo nebezpečný.“ Společenský ţivot, který i nadále v obci existoval, byl
tentokrát vyhrazen pouze Němcům: [informátorka G, rodačka, *1922, důchodkyně]:
„Oni taky měli ty Němci svoje spolky, ale to my jsme tam nechodili..“
Vnímání domova v době německé okupace a druhé světové války výrazně
ovlivňovaly velké dějiny. V tomto období byla obec X pro mé informátory zbavena
mnoha atributů domova. Stalo se z ní nebezpečné místo pro ţivot. Během války přišli
informátoři o otce a o hospodářství, byli zapojeni do programu nucených prací a byla
jim znemoţněna účast na společenských událostech. Toto období dokazuje, ţe pojem
domov byl v mých informátorech zakořeněný především v pospolitosti rodiny a v ţivotě
v rodném domě: [informátor E, rodák, *1920, důchodce]: „No kam jsme měli jít, kdyţ
jsme se tady narodili. Kam bysme jeli? (ticho)“
3.1.3. Léta 1945-1948:
Poválečné období pro mou rodinu neznamenalo změnu obsahu domova. Stále jej
vnímali jako místo, kde vyrostli, kde ţila jejich rodina, kde měli své sousedy a své
zaměstnání a kde se cítili bezpečně. Nyní však byl domov zredukovaný vlivem velkých
dějin, protoţe rodina přišla o hospodářství, o otce a o sousedy.
Hlavní události spojené s osvobozováním přinesly do jejich ţivota na jedné straně
velkou radost a úlevu, na straně druhé nejistotu a strach z vojáků Rudé armády:
[informátorka G, rodačka, *1922, důchodkyně]: „To jsme se museli schovat. To bylo
úplně jedno, jestli to byla Češka nebo Němka. Museli se před Rusákama schovávat.
Třeba u nás spaly na půdě, jenomţe oni věděli, ţe ty holky tam nebydlely, tak museli
domu. Oni je zneuţívali, co myslíš. A máma říkala: „Ale vţdyť my jsme Češi.“ a oni:
„To je jedno.“, jim to bylo šumafuk. Kdyţ šli z fronty, byli jak divý (ticho)“

37

Velmi intenzivní jsou především vzpomínky osobního rázu. Úleva spojená
s osvobozením od německé okupace a s koncem druhé světové války se mohla
promítnout i do toho, ţe právě roku 1945 se rozhodli informátoři E a F vzít. Svatbu měli
v kostele v obci X za účasti německého faráře. [informátorka F, přistěhovalá, *1923,
důchodkyně]: „A to ještě, co se mnou Němky dělaly. Ty byly dobrý holky. Tady nějaká
Anděla a Ida Rohrová.. (...) Ty mi přešily z německých šatů a já měla bílý šaty a kytku
ze zahrádky“
V jejich vzpomínkách vystupuje v této době i odsun německého obyvatelstva a
příchod novoosídlenců. Vysídlení Němců informátory silně zasáhlo, protoţe tito lidé
patřili mezi jejich přátele a sousedy, se kterými ţili v obci od narození. Přesto je ve
vyprávění mých informátorů patrný názor, ţe v konečném důsledku byl pro ně odchod
výhodný: [informátorka G, rodačka, *1922, důchodkyně]: „No ty šli no. Odsunuli,
spakovali je. Oni si moc nemohli vzít, museli tu všechno nechat, měli to těţký. To byli
lidi, který opravdu taky za nic nemohli,oni nebyli všichni pro Hitlera, ale museli pryč.
Ale já tě řeknu, kdyby tady zůstali, tak v ţivotě neměli to, co tam maj. Oni si všichni tam
postavili zas baráky..“ S některými z nich zůstávají informátoři ve styku dodnes a
vzájemně se navštěvují: [informátor E, rodák, *1920, důchodce]: „Navštěvovali nás
hodně. Oni tady bydleli, měli tu baráky, tak byli zvědaví, jak to tady vypadá.“.
S nově příchozím obyvatelstvem ztratila pohraniční obec X pro některé z mých
informátorů z nejstarší generace důleţitý faktor domova. Je to doba, kdy do obce
přicházejí noví lidé a vytrácejí se sousedské vztahy zaloţené na dlouhodobém souţití:
[informátorka G, rodačka, *1922, důchodkyně]: „To byli samý lidi, který tam nic
neměli, co jenom slouţili a ty se tady usídlili, ale pak byli hógo fógo. Tak jako ty
Volyňáci, ty to samý, kdyţ přišli a co měli... (ticho)“ Informátor E měl k nově
příchozímu obyvatelstvu, které pocházelo ze středních Čech a z Ukrajiny, vřelý vztah.
Po válce působil v obci X jako starosta, a tak byl s přistěhovalci v kaţdodenním
kontaktu, kdyţ jim přiděloval místní statky. Jiný názor uvádí informátorka G, která na
otázku, zda s nově příchozími měla dobrý vztah, odpovídá takto: [informátorka G,
rodačka, *1922, důchodkyně]: „Ne, neměla. Neměla, protoţe jak říkám, to byli lidi, ty
přišli ze všech stran a s nima jsme neměli vůbec ţádnej vztah. S nima si se nemohla
povídat jak tady s těma. S těma jsme vlastně vyrůstali, ţe jo, tak s nima si si mohla
povídat všechno. To jsme se viděli venku vţdycky, venku byly lavičky, tak jsme seděli
venku.“
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Poválečné období pro ně zároveň znamená boj o rodinné hospodářství a bolestné
vzpomínky na válku, při které přišli o část svého domova: [informátorka G, rodačka,
*1922, důchodkyně]: „No my jsme si to vzali zpátky. Lojza potom to vzal zpátky ale uţ
to bylo prázdný, nic uţ tam nebylo. Vţdyť my jsme tenkrát měli takovejch prasat, my
jsme měli prase uţ i na zabití, my jsme měli čtyři koně, krávy jsme měli, stroje. Všechno
to vytáhli, to všechno bylo pryč...(ticho)“
Ţivot jim značně narušila nejen ztráta hospodářství, ale především smrt otce:
[informátorka G, rodačka, *1922, důchodkyně]: „To bylo potom, kdyţ byl ten převrat.
Tak potom ty trestance pustili a chodili na pochod smrti, jak se říkalo. Tenkrát sotva
chodili a ty co nemohli, tak je postříleli a nechali je tam někde a zahrabali je. No a on
se dostal do Chebu, jenomţe my jsme nevěděli, kde je. On psal, ţe kdyby mohl dostat
polívku (pláč), ţe by se uzdravil. Váţil čtyřicet dva kilo. Dopisy dával vţdycky někomu a
oni byly třeba z Plzně. Tak v Plzni jsme ho nechali hledat, tam nebyl a neţ jsme ho
našli, tak uţ ho pochovali v Chebu.“
Informátoři se nyní osamostatnili a snaţili se najít a vybudovat si vlastní domov.
Nový domov v obci X však hledalo i nově příchozí obyvatelstvo: [informátor E, rodák,
*1920, důchodce]: „Přišli na obecní úřad, já jsem dělal starostu, tak jsem jim
přiděloval statky. A potom byla ta reforma, to bylo strašně laciný. Přidělovali ty statky
osobně, aby to měli ve vlastnictví.“ Na budování svého vlastního domova a
osamostatnění od rodičů vzpomínají informátoři E a F takto: [informátor E, rodák,
*1920, důchodce]: „Co nám zbylo tady. Ale to byla vina táty jejího..“ [informátorka F,
přistěhovalá, *1923, důchodkyně]: „No nechtěla jsem jít..“ [informátor E, rodák,
*1920, důchodce]: „Né on pořád říkal: „Tady budete bydlet s náma.“ Ale to nebyly
časy, abysme bydleli společně. Nechtěla odejít z domova a potom uţ nic nebylo.“
[informátorka F, přistěhovalá, *1923, důchodkyně]: „Ále a bydlíme..(smích)“
V poválečném období byl pro mé informátory nejtransparentnější odsun původního
německého obyvatelstva, který pro ně představoval velký zlom. To vypovídá o
skutečnosti, ţe domov neznamenal jen místo narození, ale jeho kvalitu ovlivňovaly také
sousedské vztahy. V této době přišli o své původní sousedy, jejichţ místo zaujmuli noví
osídlenci. Pro informátory je patrné uvědomění, ţe k domovu patří také pocit
starousedlíka, který je moţné sdílet s někým jiným. Zároveň je nyní důleţité, ţe si mí
informátoři vytvářejí své vlastní domovy a rodiny. Rodina tedy i v této době zůstává v
jejich vnímání domova nejdůleţitější.
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3.1.4. Léta 1948-1989:
V následujících letech 1948-1989 zůstal pro nejstarší generaci mé rodiny obsah
domova stále stejný. Na prvním místě byla i nadále rodina, a to jak rodina výchozí, tak i
jejich vlastní. Domov byl také místem, kde měli dobré pracovní uplatnění, kde se
konaly společenské události a kde ţili jejich přátelé. Informátoři vnímali svůj ţivot
v období socialismu velmi pozitivně. Kvalitu ţivota narušila jen opětovná ztráta
hospodářství spojená s kolektivizací: [informátor E, rodák, *1920, důchodce]: „No, to
víš, to bylo JZD. Všecko znárodnili, tak zas to vzali naši, Češi. Ale já uţ jsem jenom
jezdil..“ [informátorka G, rodačka, *1922, důchodkyně]: „.. kdyţ šli do druţstva, taky se
neměli dobře. Copak oni měli za peníze, oni měli strašně málo. Později uţ se měli
dobře, ke konci uţ potom se to druţstvo vzpamatovalo. Lojza přece dostal pak
v Udlicích ten barák za milión, protoţe oni tam dělali oba.“
V celém období socialismu dominují vzpomínky na rodinné výlety a zájezdy, které
naznačují, jak byl ţivot v této době, pro nejstarší členy mé rodiny, krásný. Informátor E
jej dokonce hodnotí jako
nejhezčí období svého ţivota:
[informátor E, rodák, *1920,
důchodce]: „No to bylo
nejhezčí, kdyţ jsme jezdili
potom na Slovensko. Kdyţ
jsme jezdili na ty zájezdy.“
Při výletech pro ně byl
Fotografie č. 6: informátoři D, E, F a G na rodinném výletě v roce
1960. Fotografie z rodinného alba informátorky D. Autor: manţel
informátorky G.

důleţitý také pocit bezpečí,
který jim poskytovala nízká

kriminalita: [informátor E, rodák, *1920, důchodce]: „Vysoký Tatry. Přes den jsme
nechali stan, všecko otevřený, motorku tam a jezdili jsme na hory a nikde se nic
neztratilo. To nebylo jako teďko. Akorát papíry a peníze jsme měli s sebou, jinak
všechno ve stanu.“
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Jako velmi
transparentní a velmi
důleţité bych zde uvedla
vzpomínky na
zaměstnání, která tvořila
hlavní náplň
kaţdodenního ţivota
mých informátorů.
Především informátor E
velmi ţivě vypráví o

Fotografie č. 7: autobus ČSAD v roce 1954. Fotografie z rodinného alba
informátora E. Autor: informátor E.

svém povolání řidiče nákladních vozů a později autobusů: [informátor E, rodák, *1920,
důchodce]: „Vţdycky jsme dostali sůl, to jsme dali do sáčku a udělali jsme jenom tak
kolečko na okně, abysme viděli ven. Takový mrazy. Třicet stupňů, dvaatřicet a sníh,
závěje v zimě. No v létě to bylo dobrý. Tam jsem jezdil hodně dlouho do Výsluní, aţ do
Kovářský, Vejprty. Tam byla továrna na ryby, naposled tam dělali elektropřístroje a
vypínače. Tam jsme vozili lidi do práce, ale to byli většinou z Výsluní, z Chomutova to
bylo málo.“ Informátorka F také vzpomíná na své zaměstnání. U ní naopak vystupuje
traumatická doba, kdy o práci v roce 1968 přišla a nemohla najít jiné zaměstnání. :
[informátorka F, přistěhovalá, *1923, důchodkyně]: „Neměly jsme práci, tak jsme lítaly,
u Poldovky jsme byly, aspoň uklízet a nic. V Manesmance jsme byly, tam nás taky
nevzali, na dráze jsme byly a jakou dobu jsem byla doma, neměly jsme práci. Jak bylo
potom JZD, uţ kolik let bylo a tam nás taky nevzali, ţe nejsme členky, oni měli dost lidu.
Tak jsme potom čekaly aţ něco dostaneme..“
Celé období let 1948-1989 probíhá v jejich vzpomínkách plynule, bez zmínek
velkých změn a bez patrných zásahů velkých dějin. Informátoři vůbec nezmiňují dobu
60. let, která ve velkých dějinách představovala politické uvolnění. Tyto velké dějiny
nezaznamenali z toho důvodu, ţe nezasahovaly bezprostředně do jejich ţivota. Mí
informátoři se zajímali především o svou práci, rodinu a ţivot v obci a velké události, ke
kterým docházelo, pro ně neznamenaly změnu. Stejně tak rok 1968 se u mých
informátorů neprojevoval nijak transparentně a vzpomínají na něj spíše v souvislostech
svého osobního ţivota. Informátor E zde hovoří o své ţeně, informátorce F: [informátor
E, rodák, *1920, důchodce]: „Akorát kdyţ přišli potom ty Rusáci tenkrát, tak končila
v ČSAD. Dělala průvodčí..“ U informátorky G naopak vystupují události roku 1968
traumaticky a přinesly do jejího domova pocit strachu a nebezpečí: [informátorka G,
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rodačka, *1922, důchodkyně]: „No prosím tě, oni v noci šli a bouchali. Tak potom
někdo otevřel, ale kdo to byl, to uţ nevim. A oni jako blázni dovnitř a my jsme tam měli
ubytovanýho v pokojíčku, co byla babička, Rusáka, ale to byla šarţe ňáká. A my jsme ho
volali, on vyšel, ale jak oni sypali a uţ nepřišli.“
I v tomto období byly pro mé informátory velice důleţité společenské události.
Informátorka G zde vzpomíná na oslavy prvního máje, které se konaly v Chomutově:
[informátorka G,
rodačka, *1922,
důchodkyně]: „Vţdyť
my jsme chodily, já a
F, já ještě mám někde
fotky, z Chomutova
jsme šly pěšky domu a
byly jsme se podívat
na průvod. To bylo
Fotografie č. 8: informátor E jako řidič autobusu při oslavách Prvního máje v
roce 1961. Fotografie z rodinného alba informátora E. Autor: neznámý.

krásně ozdobený ty
auta a ty vozy (...)“

Velmi transparentně informátoři vnímali také situaci na trhu zboţí. Na fronty a
nedostatek běţného zboţí však vzpomínají spíše s lehkým úsměvem.Všechny
nedostatky této doby pro ně byly přirozené a nenarušovaly jejich kvalitu domova:
[informátor E, rodák, *1920, důchodce]: „Dřív byly fronty a přišels tam k pokladně a:
„Uţ to neni, běţte domu.“ (...) Ty západní věci, to neexistovalo. Akorát na svátky
vţdycky byly pomeranče ale to jsme měli štěstí, abysme je dostali.“ Moţnost srovnání
trhu zboţí u nás a v zahraničí měli díky rodině informátorky F. Ta ţila v Americe a při
návštěvách jim dováţela dárky v podobě oblečení a sladkostí: [informátorka F,
přistěhovalá, *1923, důchodkyně]: „No a my jsme se měli, kdyţ oni tady byli. Dostaly
jsme punčochy, skleněnky se jmenovaly, to se ti vůbec neroztrhalo, byly úplně hladký a
tmavší barvy. A s tetou Máňou jsme dostaly na sukně, to přivezli látku. A těch dětskejch
věcí, jéţiš marja, čokolády a bonbóny a taky všechno moţný.“
Doba normalizace, zejména 80. léta, přinesla mým informátorům větší komfort a
lepší vybavenost domácnosti. V obci X se nyní zavedla voda, kanalizace a plyn:
[informátor E, rodák, *1920, důchodce]: „Dlouho tady nebylo nic. Zavedli vodu, to bylo
první. Potom teprve za dlouho zase zavedli plyn, to se topilo uhlím..“
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Zdá se, ţe v této době pro mé informátory obec X opět nesla důleţité rysy domova a
představovala pro ně kvalitní ţivot. Také nyní byla v jejich vzpomínkách nejdůleţitější
vlastní rodina, bohatý společenský ţivot v obci a moţnost kvalitního pracovního
uplatnění.
3.1.5. Ţivot po roce 1989:
Rok 1989 spojený s koncem socialistického reţimu pro informátory z první generace
nebyl příliš významný a podle jejich výpovědí se nijak výrazně nepodepsal na jejich
ţivotě: [informátor E, rodák, *1920, důchodce]: „To víš ţe jsme byli rádi (pousmání),
protoţe to se taky nesmělo všecko dělat. Kdyţ jsme chtěli podnikat nebo tak, tak to jsi
neměl nárok. Jen určitý lidi to dostali. Nám teda osobně nevadilo nic.“ [informátorka F,
přistěhovalá, *1923, důchodkyně]: „Museli jsme porád dělat, nic se nám nezměnilo. To
je Kocúrkov todle taky, to nemá cenu.“ Lze usuzovat, ţe tato generace nevnímala
komunistickou vládu negativně také díky předchozím traumatickým zkušenostem
s německou okupací: [informátorka G, rodačka, *1922, důchodkyně]: „No za komunistů
ani ne, ale kdyţ tady byl Hitler. Komunisti, ty taky, ale kdo chtěl, tak byl, kdo nechtěl,
tak nebyl.“
Pohled na současnost a budoucnost je u těchto členů mé rodiny velmi skeptický:
[informátorka F, přistěhovalá, *1923, důchodkyně]: „Ale, nevíš co vás čeká. Kaţdej
říká, ţe nebude uţ dobře na světě.“ Náš rozhovor informátorka F zakončuje větou, která
v sobě odráţí její ţivotní zkušenosti a nejistotu, kterou vidí v budoucnosti:
[informátorka F, přistěhovalá, *1923, důchodkyně]: „A teďka lidi nemaj práci, choděj
krást a zase polovičku pozavíraj, tak co. Moţná ani nebudeš dělat, co si se učila. No tak,
co si myslíš. Moţná budeš ráda, ţe budeš vytírat někde. Co se můţe stát, to nevíš. My
jsme taky nevěděli, co se nám stane a vidíš.“
Zde je moţné říct, ţe pro mé informátory je obraz pohraničí ovlivněn prizmatem
jejich věku, ve kterém jiţ vnímají, ţe je vše špatně. Zdá se, ţe domov se pro ně
redukoval na jejich dům a rodinu: jiţ se v obci neúčastní společenských událostí ani se
nemusejí zajímat o situaci na trhu práce.
3.1.6. Závěr:
Pro nejstarší informátory mé rodiny je obec X v kaţdém období jejich ţivota
vnímána jako domov. Tento pojem pro ně představuje místo, kde se narodili, je spojený
s jejich rodinným hospodářstvím a se školou. Dále pak pro ně domov znamená místo,
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kde ţije jejich rodina, kde mají pevné sousedské vazby a moţnost pracovního uplatnění.
Na příkladě této generace můţeme říci, ţe domov se nedá vytvořit kdekoli, protoţe je to
místo, ke kterému tíhneme přes narození a sociální vazby. Kvalita domova v obci X
byla v průběhu jejich ţivota narušována událostmi velkých dějin, jako byla především
německá okupace, ale přesto pro ně tato lokalita nikdy nepřestala být domovem.
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3.2.

Obec X očima mých prarodičů (2. generace):

Reflexe na základě narativních interview (viz příloha č. 1: Doslovné přepisy rozhovorů)
s informátorkou D, které se konaly 27. 2. 2010 a 20. 3. 2010 u informátorky doma v obci X.

Druhou generaci mé rodiny představuje informátorka D, která se narodila v lokalitě
obce X v roce 1946. Vyrůstala v období po únorovém převratu, kdy sama zaznamenala
plynulý přechod z původních náboţenských svátků na svátky socialistické. V první
polovině šedesátých let informátorka opustila obec X a šla studovat na internátní školu
do Aše – je to jediné období, které strávila mimo svou rodnou lokalitu. Druhou polovinu
šedesátých let proţila opět v obci X, a to ve znamení rodinného ţivota. V její výpovědi
nalezneme také vzpomínky na události spojené s rokem 1968, které ji zastihly v době,
kdy zakládala svou vlastní rodinu. V 70. a 80. letech, která jsou v historiografii spojená
s obdobím normalizace, má informátorka proţívala relativně šťastné období a zvyšovala
se kvalita jejího ţivota. Toto materiální zlepšení nepřičítala politickým okolnostem,
nýbrţ dobovému vývoji. Ţivot po roce 1989 informátorka vnímala prostřednictvím
odchodu svých dětí z domova, úmrtí manţela a nástupu do starobního důchodu.
3.2.1. 2. polovina 40. let a 50. léta:
Tato pohraniční oblast republiky, konkrétně obec X, se i pro tuto generaci stala
respektovaným domovem. Informátorka D nyní vnímala domov jako místo, kde se
narodila, kde ţila její rodina, kde proţívala dětství spojené s dětskými hrami a
s mimoškolními aktivitami, kde chodila do školy a kde zaţívala první přátelství. Její
vzpomínky na dětství jsou velice barvité a emotivní.
Pro informátorku D bylo první vnímání domova překryté s místem, kde ţila její
výchozí rodina a kde proţívala své dětství. Domov pro ni znamenal rodný dům a jeho
blízké okolí. Dětství informátorka D neproţívala jen v úzkém rodinném okruhu, ale
trávila jej v kaţdodenním kontaktu i s dalšími členy rodiny. To bylo především
ovlivněné faktem, ţe do svých šesti let bydlela společně s rodiči a bratrem u své tety,
informátorky G: [informátorka D, rodačka, *1946, důchodkyně]: „A dědu uţ štvalo, ţe
si nemůţou nic ušetřit, tak teta G řekla: „Nic, půjdete bydlet sem." To já uţ jsem byla
malá a brácha byl malej a bydleli jsme nahoře u tety G. Ona tam má jednu místnost.
Potom děda koupil tady to, protoţe jsme tam nemohli bejt v jedný místnosti. To uţ nám
bylo těch šest, moţná i víc." Rodina mých informátorů si vzájemně velmi pomáhala, ať
uţ při společné práci, nebo při hlídání dětí: „A nás hlídal Jenda (strýc informátorky),
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kdyţ jsme byly jako děti a kdyţ jsme byli u babičky, namáčel nám cukr do francovky.
(...) To víš, babička šla na pole on nás musel hlídat i tetu Hanu z Ostrova, ta tu taky
bydlela, a nás dva.“
Od roku 1952 se objevují v jejím vnímání domova další atributy jako je škola, školní
záţitky a kamarádi. Základní školu navštěvovala informátorka D, stejně jako její otec
(E) a jeho sestra (G), do páté třídy v obci X. V souvislosti se školou vzpomíná na výuku
náboţenství, která v obci v jejím dětství probíhala: „Já jsem chodila ještě na
náboţenství. Tady byl ještě ten farář, jak ti řikala G. A od první třídy asi do čtvrtý nebo
do pátý jsme chodili na náboţenství. Měli jsme hodiny náboţenství a on nám tam četl
třeba z Bible.“
Náboţenství se v průběhu druhé poloviny čtyřicátých let neobjevovalo jen ve škole,
ale konaly se také náboţenské slavnosti, které zaujímaly důleţité místo v jejím vnímání
domova. Nejtransparentněji vzpomíná na oslavy Boţího Těla, kterých se osobně
účastnila: „Boţí Tělo, to byl průvod. (...) Měli jsme takový košíčky a v tom byly kytičky
z lístečků, hodně z růţiček ty lístečky. Chodilo se po vesnici a některý lidi, jako třeba
moje babička (matka informátorky F), ty tam měli udělanej oltář. Byl pult a na tom byli
ty svatý, bylo to venku na ulici, někdo ho třeba pověsil na barák. Průvod chodil po
vesnici a ten farář u kaţdýho toho oltářku se modlil a lidi, co byli v průvodu, se modlili
s nim. A my děti jsme
rozhazovali po cestě ty
lístečky. Potom se šlo do
kostela a tam byla mše, to
bylo Boţí Tělo.“ Další
náboţenskou událostí,
kterou má informátorka
z druhé generace
reflektuje, je Svaté
Fotografie č. 9: svátek Boţího Těla v roce 1949. Fotografie z rodinného alba
informátorky D. Autor: informátor E.

přijímání: „ Protoţe ve
škole jsme museli chodit

na náboţenství, tak jsme museli jít taky k přijímání a to jsme dostali i tu oplatku.“
Postupem času došlo k tomu, ţe byly náboţenské svátky, obřady i výuka náboţenství
ve školách zrušeny. Namísto toho nastoupily socialistické svátky. Tento přechod však
nevnímala informátorka D nijak rušivě a obec X si pro ní stále zachovala důleţitý rys
domova, a to místa, kde se konaly svátky. Informátorka D vzpomíná především na
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pionýrský oddíl a aktivity s ním spojené, jako byly
například různé výlety a soutěţe: „Od první do třetí třídy
jsme byli jiskřičky a pak od třetí třídy byli pionýři. Pak
jsme museli sloţit slib a dostali jsme ty červený
pionýrský šátky, ten jsme pak museli nosit na krku i do
školy a kdo ho nenosil, tak měl problémy. (...) Pořádali
se různý soutěţe a výlety, třeba do zoologický, nebo
stezka odvahy, o víkendech výlety pod stan a jednou
jsme jeli na kolech tady do jedný vesnice. Nebo jsme
sbírali kaštany pro zvěř do lesa, nebo ţaludy. A to dělali
Fotografie č. 10: svaté přijímání v
roce 1956. Fotografie z rodinného
alba informátorky D. Autor:
informátor E.

pionýři všechno, ale nám to nevadilo, my jsme do toho
byli zapálený viď.“ Do informátorčiných vzpomínek na
krásné dětské aktivity vstupují však i vzpomínky na její

babičku, která byla věřící a socialistický reţim a jeho projevy neakceptovala: „Moje
babička, protoţe byla ze Slovenska, tak to neměla ráda, protoţe to bylo od komunistů.
My jsme ty šátky museli nosit do školy, tak kdyţ jsem šla k ní, tak jsem ho před ní
musela schovat do tašky. Protoţe ona byla ze Slovenska a Slováci byli poboţný a
komunisti jim zakazovali chodit do kostela, proto je neměli rádi.“
V našem rozhovoru informátorka D také vzpomíná na oslavy Prvního máje, kterých
se jako dítě musela účastnit. Popisuje První máj jako hezkou slavnost, která se konala
v Chomutově za účasti průvodu, hudby a alegorických vozů: „..ale kdyţ jsem byla jako
holka ve škole, tak jsme museli do průvodu, to museli i dělníci tady z těch továren a
museli nést různý transparenty „ať ţije KSČ“ a takový věci. (...) Bylo to povinný a kdyţ
jsme chodili do školy, tak učitel zjišťoval, jestli jsi byla nebo ne. To stejně jsme museli jít
do školy a pak ze školy jsme šli celej průvod, celá škola, na náměstí do průvodu. No a
odpoledne byly vţdycky takový májový zábavy. Ty byly v Chomutově a hrála tam
hudba.“ Je zřejmé, ţe informátorka vnímala pionýrský oddíl i oslavy Prvního máje
velmi pozitivně.
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Má informátorka také bezesporu chápala domov, jako místo dětských her a
přátelství. Ve svém vyprávění velmi ţivě vzpomíná, jak s ostatními dětmi na vesnici
trávily volný čas. Mezi nejčastější dětské hry a
sporty, které zmiňuje, patřily hry na vojáky,
závody na kolech, hraní na doktory, společné
opékání brambor a v zimě jízda na saních a
bruslení na rybnících: „Po škole, my jsme si
hráli. To bylo na vojáky, kluci střílel jako,
potom jsme dělali různý soutěţe, jezdili na kole.
To jsme udělali čáru a kluci jezdili na kole. My
holky jsme jim udělali z lučních kytek.. (...)
věnce. Nebo na doktory jsme si hráli a takový.
No a na podzim potom, tady bylo pole
Fotografie č. 11: informátorka D se svým
bratrem na saních v zimě roku 1953.
Fotografie z rodinného alba informátorky D.
Autor : informátor E.

s bramborama, tak jsme pekli brambory. To
jsme tam vyhrabali, to ještě jich tam bylo plno,
přinesli jsme z domova okurky kyselý..(...) no a

takhle jsme si hráli. A v zimě jsme jezdili z kopce aţ ke kapličce. Nebyly ţádný
oteplováky, jenom bundy teplákový, tepláky na gumu, boty křusky jenom takový a kdyţ
jsme šli z toho sáňkování, tak to jsme byli mokrý tady potuď (...) A chodili jsme bruslit
na rybník, to jsme si museli vţdycky voméct a brusle byly jenom na kličku. Ty se
přidělaly na takový křusky, ve kterejch jsme normálně chodili.“
Informátorka uvádí, ţe v době svého dětství nevnímala rozlišení obyvatel vesnice na
starousedlíky a na nově příchozí, jako byli například volyňští Češi: „Ty děti s náma
chodily do školy, ale to já ani nevim, ţe to byli volyňský. To nám nikdo neřikal. Aţ
potom jsem se to dověděla, kdyţ jsem bylo jó opravdu starší.“ Období informátorčina
dětství nebylo narušované velkými dějinami. Rušivě vnímala pouze migraci Romů ze
Slovenska. Vzpomíná na jejich příjezdy do vesnice, kdy se obyvatelům obce X vloupali
na pozemky a kradli majetek: „..cikány si pamatuju jenom kdyţ jsme byly jako děti.
Kdyţ jezdili tady přes vesnici. To byla ještě moje babička a to mi mohlo bejt taky těch
deset, dvanáct let, (...) tak jezdili vţdycky cikáni s vozem. Plnej vůz cikánů, děti i velký a
všichni honem všechno zamykali, protoţe oni chodili na dvůr a kradli slepice.“
Pro tuto fázi ţivota mé informátorky ze druhé generace domov znamenal především
místo, kde se narodila a kde ţila její rodina – a to nejen její rodiče a bratr, ale i širší
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příbuzenstvo. Dále je to místo, kam chodila do školy a kde měla své kamarády, se
kterými se účastnila různých her i společenských událostí.
3.2.2. 1. pol. 60. let:
Původní představa domova jako místa, kde se má informátorka narodila, kde
vyrůstala a kde ţila společně s rodinou a sousedy se v období první poloviny šedesátých
let do určité míry narušila. Informátorka D se v době svých patnácti let přestěhovala do
Aše, kde navštěvovala internátní školu oboru přadlena - skařka. Původní domov jí nyní
nahradily její spoluţačky a později kolegyně v práci. Dá se říci, ţe představa domova je
v této době postavená především na škole a na událostech s ní spojených: „.. nešla jsem
do devítky, protoţe přišli na nábor do Aše, na přadlenu nebo skařku, tak jsme se
přihlásili. Šlo nás tam asi osm nebo deset.. (...) Bylo to tam bezvadný, moc hezký,
všechno fajn. Tak jsem se vyučila. Tam jsme chodili hodně do kina s vychovatelkou.“
V Aši zůstala i po ukončení školy a pracovala tam jako přadlena – skařka.
V době svého studia se informátorka D „seznámila“ se svým muţem. Tato událost
rozhodla o jejím budoucím ţivotě a lokalitě domova: „.. určitě, kdyby mi děda
nenapsal, tak jsem tady nebyla, to je jasný. To bych tam byla zůstala. Mě ta práce
bavila.. (...) Já bych nebyla tady, určitě bych byla někde v Chebu a nebo v Aši, tak by
nebyla ani tvoje mamča ani ty (smích)..“

3.2.3. 2. pol. 60. let:
Na začátku druhé poloviny šedesátých let se informátorka D opět vrátila do svého
rodného domova - do obce X. Domov se pro ní znovu stává místem, kde se narodila a
kde má svou rodinu. Ten se v této době redukuje především na nově vybudovanou,
vlastní rodinu. S rodinou se pojí i všechny pozitivní vzpomínky na tuto dobu, které pak
převaţují nad kaţdodenními problémy. Pojem domov si informátorka nespojovala
s přírodou v obci a v okolí, ale spíše se společenskými aktivitami obce, jako jsou
politické svátky, existence spolků a činnost místního divadla.
Velmi transparentně vystupují vzpomínky na zakládání a budování vlastního
domova, kde se zpočátku projevovala i nesnadná bytová situace v dané době.
Informátorka D a její manţel nebyli schopni si nalézt vlastní byt, především z důvodu
dlouhých čekacích dob. Vzhledem k tomu, ţe jim rodiče manţela nabídli svůj dům
v obci X, vybudovali si novomanţelé také svůj společný domov v této lokalitě: „Kdyţ
jsme se vzali, tak muj muţ pracoval v Záluţí u Mostu. Tam dojíţděl kaţdý ráno v pět
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hodin a večer v pět přijel. Jenomţe to víš, to se mu nelíbilo, tak se šel zeptat v Mostě na
byt. Ale byt bysme dostali aţ za sedm let. A jeho rodiče uţ měli domluveno s jinym
kupcem, ţe prodaj barák a ţe pujdou do paneláku do Chomutova. Ale kdyţ pak byla
svatba, tak co teď, neměli bysme kde bydlet. No tak babička, jako panimáma moje,
řekla, abysme zašli za tim pánem a řekli, ţe barák teda neprodaj, ţe ho budeme mít my.
No tak jsme sem přišli. V září jsme se vzali a v prosinci jsme chtěli uţ tady bejt. Byli
jsme tu na Vánoce. Ale měli jsme starou kuchyň, tu tady nechali rodiče, starej otoman
takovej jako gauč..“
Informátorka D v této době vnímala nejtransparentněji rodinné události. Velmi ţivě
vystupují vzpomínky spojené s narozením jejích dětí: „Pak se mi narodila jedna dcera.
To byla jeho maminka v lázních a on jí napsal, kdyţ jsem přijela s ní domu, ţe má malý
ručičky a má i malý řasičky (smích).“ Její vyprávění poté zaznamenává i dětské hry,
které byly pro její děti typické, jejich zájmy a koníčky i způsob, jakým se vypořádávala
s výchovou a jak je například trestala: „..a tvoje mamča, kdyţ byla malá nebo Danuška
s Líbou Reslerovou, ty si hrály zase furt na učitelky. Dělaly si notýsky z papíru, to si
vzaly nit a v půlce sešily papír jako sešit. (...) A tvoje mamča, ta furt četla. Tvoje mamča
pořád četla kníţky. Nesměla, tak jednou večer četla i pod peřinou s baterkou. Danuška,
ta ani moc ne. Nádobí nechtěla mejt, tak smlouvala vţdycky s Danuškou, jestli to za ní
umeje. (...) No a hádaly se vţdycky, hádaly se a já: „Co je tady?“ Já jsem nic
nevyšetřovala, vzala jsem vařečku a řikam a sundejte si kalhoty dolu. Jenomţe
Danuška, ta zůstala stát, dostala jednu a tvoje mamča, tvoje mamča tady lítala kolem
stolu a já za ní s vařečkou a ona mi ještě ty ţidle vystrkovala.“
S úsměvem na rtech informátorka D vzpomíná také na společenské události, které se
v době socialismu konaly. Zdůrazňuje bohatý společenský ţivot v obci a činnost
velkého mnoţství spolků: „Byli tady hasiči, to byli dřív poţárníci, potom tady byli
myslivci, ty baráčníci byli, sportovci. A všechny tyhlety dělaly kaţdej rok ples, takţe
bylo hodně plesů.“ Zároveň i ona sama se zapojila do společenského ţivota obce tím, ţe
byla členkou Svazu ţen: „Nebo ještě kdyţ jsem byla ve Svazu ţen (...), to jsme pořádaly
různý akce. Bylo tady třeba i vázání kytic, nebo zase jsme dělaly různý pomazánky a
takový..“
Mezi politické svátky, které zdůrazňuje, patřil První máj, oslavy VŘSR a MDŢ.
Určitě nejdůleţitější z oslav představoval První máj. Informátorka připouští, ţe oslavy
byly povinné a musel se jich účastnit kaţdý, kdo pracoval. Na druhou stranu zdůrazňuje,
ţe se oslav účastnila ráda, a to i v době mateřské dovolené, kdy nemusela: „Nemusela,
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jenomţe já jsem chodila, protoţe na Prvního máje byly dny otevřených dveří v továrně,
v Mannesmannce. To holky byly malý, tak jsme se šli podívat do Mannesmannky.“
Také informátorka zmiňuje oslavy VŘSR, při kterých se v Chomutově konala vojenská
přehlídka: „Tam zas byla vojenská přehlídka. Byly tam vojenský výstroje, auta a takový.
A vojáci tam museli bejt. To se konalo v Chomutově a lidi tam chodili, to nebylo
povinný jako na Prvního máje.“
Z vyprávění informátorky D usuzuji, ţe i její osobní ţivot byl bohatý na různé
společenské aktivity. Díky aktivitám jejího muţe v ochotnickém divadelním spolku
obce X navštěvovala
mnoho divadelních
představení a cestovala
s rodinou: „Děda hrál
divadlo v X, takţe i
tvoje mamča tam často
chodila s dědou a
jezdili jsme do Ţebráku
Fotografie č. 12: ochotnický divadelní spolek obce X v roce 1968. Fotografie
z rodinného alba informátorky D. Autor: neznámý.

na nějakou soutěţ.
Pohádky pro děti se

hrály, pak i pro dospělí se hrálo. Potom tady pan Harapes dělal reţiséra s pani
Harapesovou. (...) Na zájezdy jsme jezdili. Třeba do botanický zahrady, do zoologický
zahrady do Prahy s dětma. Kdyţ hráli třeba fotbalisti někde, tak se jelo autobusem..“
Pojem domov byl také často spojován s domem. V tomto období přesto dům neměl
pro mou informátorku takové kvality domova jako později: chyběla kanalizace, topení
a, z dnešního pohledu, základní vybavení domácnosti: „Pračka byla, ale byla zvlášť
ţdímačka. Topení byly jenom kamna jedny, klubka v kuchyni, otevřelo se a vytápěly se
místnosti. Musel se vybírat popel kaţdej den a bylo dost prachu. Nádobí se mylo ve
dřezu, mycí stůl se to vlastně jmenovalo. To se vytáhlo a tam byly dva škopky, takţe
v jednom jsi to myla a do druhýho jsi to odkládala (smích). (...) Nejdřív jsme se koupali
venku v tý kotelničce, v plechový vaně. Museli jsme ohřejvat vodu, tam jsme měli kotel,
ve kterym se ohřejvala voda. Tam jsem vlastně i prala, ale většinou venku na dvoře, ţe
jsem tu vodu hned vylila. Máchalo se v hrncích nebo v kýblích..“
Zdá se, ţe velké dějiny šedesátých let do ţivota informátorky D nijak výrazně
nezasahovaly a neprojevovaly se na kvalitě jejího ţivota a na jejím pojetí domova.
Výjimku pak tvoří vzpomínky na příjezd sovětských vojsk roku 1968. Je zřejmé, ţe tato
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událost na krátký okamţik silně ovlivnila kvalitu jejího domova, který byl nyní naplněn
strachem o rodinu: „Akorát to si pamatuju, kdyţ sem přišli. My jsme zrovna byli
v Chomutově u rodičů, Danuška byla malá, ta se narodila v šedesátym sedmym, a děda
byl zrovna v práci na noční. Jenomţe nepřišel z noční domu a já byla s holkama
v Chomutově a nějaká pani na nás zvonila, ţe nás zabrali Rusáci. Ale je pravda, ţe jsme
slyšeli jak jedou na Prahu viď a potom jsme jely domu, protoţe já jsem začala brečet a
Mařenka, moje švagrová, se zrovna seznámila s Vláďou, ten byl tady na vojně a tejden
předtim byli na prvnim rande. A kdyţ ta pani nám to řekla, tak jsme byli samozřejmě
vyplašený všichni. A ona: „Co muj vojáček jé..“ a panimáma moje řekla: „Co tvuj
vojáček, ale tady..“, ţe já mam dvě děti viď. Ale pak děda přišel, tak jsme jeli domu a
koukali jsme. Děda vlez na střechu i muj táta a koukali vikýřem, jak jedou tanky na
Prahu a já jsem zase z okna viděla, jak jedou přes hranice.“
V šedesátých letech pojem domov pro informátorku D znamenal hlavně nově
vybudovanou rodinu – manţela, péči o děti a společné bydlení a zároveň také velice
bohatý společenský ţivot dané doby, který sdílela celá obec. Zároveň toto období zpětně
popisuje jako nejhezčí v jejím ţivotě: „No tak určitě nejhezčí je, kdyţ se narodí děti a
jak rostou, kdyţ maj úspěchy ve škole a pak kdyţ jdou někam do práce. To je opravdu
nejhezčí.“
3.2.4. 70. léta – 1989:
V období normalizace pro mou informátorku domov i nadále představoval
pohraniční obec X. Rostl zde pro ní význam domácnosti a aktivit v pohraničí. Oboje
bylo vnímáno velmi pozitivně. Zvyšování kvality ţivota informátorka vnímala sice
velmi intenzivně, ale aniţ by si jej spojovala s pojmem normalizace. Je jisté, ţe kvalitní
domov pro ni znamenal také místo dobrých pracovních příleţitostí.
Po mateřské dovolené si informátorka D našla novou práci v mateřské škole v obci
X, kde pracovala jako učitelka. Z jejího vyprávění je vidět, ţe svou práci měla velmi
ráda a ţe naplňovala její ţivot. Dalším významným pozitivem pro ní tedy bezesporu
byla dostupnost práce: „Práce s dětma, mě to strašně bavilo, měla jsem to ráda. Kdyţ
jsme jezdili do přírody, mě to bylo jedno, ţe jsem s nima šla ještě večer ven.“
Tato doba také znamená zvyšování kvality domácnosti a ţivotní úrovně informátorky
a její rodiny. Mohli si pořídit novou kuchyň s mycím dřezem, vybudovali koupelnu a
pořídili si nová kamna, která jiţ nemuseli mít uvnitř obytné části domu: „Pak uţ jsme si
koupili kuchyň. To se potom uţ začaly vyrábět ty dřezy. Byl nejdřív takovej bílej
52

smaltovanej, to nebyly takový antikorový, aţ zase později se dělali. Teď koupelnu jsme
museli udělat.(...) Pak postupně se začalo vyrábět takový topení etáţový, tak to jsme
měli. Děda udělal potom koupelnu, tak jsme měli tam, jak je ta malá místnůstka, tak tam
jsme potom měli kotel a tady udělal díru a bylo topení. (...) Ale potom uţ nám vadilo, ţe
jsme furt vybírali ten popel a v koupelně byl všude popílek, tak jsme koupili nový kamna
a dalo se to do kotelny.“
Kvalita ţivota se nezlepšila jen v rodině mé informátorky, ale také v celé vesnici.
V obci se začínala budovat kanalizace, elektřina, voda a docházelo i k dalšímu
zkvalitňování vzhledu a vybavenosti obce: „Nebyla kanalizace, odpad ţádnej nebyl, to
se všechno dělalo. Kanalizace, elektrika, potom voda. (...) Na koupališti se dělal ten
bazén, to byl původně rybník a pak to bylo udělaný ţe okolo byly takový dřeva, jakoţe
jsi tam mohla leţet. Byla tam i taková bouda a tam se hrálo divadlo i praţský umělci
sem jezdili. Pak obchod se postavil, smíšenej obchod, tam byla drogerie a potraviny.
Nebyl tady doktor, muselo se jezdit k doktoru do Udlic a potom uţ vytýčili místnost a
jezdil sem takovej starej doktor. (...) Městská doprava, ten autobus jezdil dřív třeba
jenom třikrát za den, pak začal jezdit víc. (...) Různý baráky si postavili lidi. Hřiště se
udělalo, to nebylo takovýhle hřiště, to bylo jenom starý hřiště tady u koupaliště a tady
bylo pole.“
Přestoţe informátorka D měla vybudovaný svůj domov v lokalitě obce X, byla
ochotná ho nyní vyměnit za bydlení v panelovém domě. To usuzuji z jejího vyprávění,
kde popisuje, ţe se chtěla s rodinou (ze své iniciativy) přestěhovat do města. K tomu jí
vedlo především pohodlí a čistota, které spatřovala v tomto typu bydlení: „I kdyţ my
jsme uţ potom taky udělali koupelnu a všechno, ale viděla sem tam čisto. Tady vyjdeš na
dvůr a furt bláto, furt špína v chodbě. A tam jdeš po chodbě a pak do čistýho bytu.
Protoţe jsem přišla třeba k někomu na návštěvu, tak se mi to tam líbilo, tak jsem chtěla
taky. Děda moc nechtěl, ale kdyţ jsem to tak chtěla, tak uţ s tim svolil.“
Volný čas v této době trávila informátorka se svou rodinu na rekreacích, které
podnikalo Revoluční odborové hnutí: „Kaţdej byl v ROH a platilo se jedno procento
z platu. Kolik jsi vydělával, tolik jsi musel zaplatit. Pak byly z toho ty MDŢ a různý
schůze, kde měli za to občerstvení. (...) Taky dělali schůze a i se od ROH jezdilo na
rekreace, ţe to třeba bylo levnější nebo to někdo dostal za odměnu. (...) Oni měli takový
různý rekreační objekty třeba na horách, různý chaty a pak ty svoje lidi poslali třeba za
odměnu nebo vybrali někoho, kdo dobře pracoval.“ Díky této organizaci cestovala po
České republice i do zahraničí a její děti jezdily prostřednictvím ROH na letní tábory:
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„V Jugoslávii jsme byli, hodně na Zámečku, kdyţ byly holky malý. Tam jsme hodně
jezdili, protoţe to bylo od Mannesmannky, tak třeba tejden jsme tam byli. V Rumunsku
jsme byli dvakrát a holky pak byly na táboře od Mannesmannky, v Kaplicích v jiţních
Čechách a to taky se platilo málo, to byl podnikovej tábor.“
Před rokem 1989 vstoupil informátorčin manţel do KSČ, a tím vnesl do jejího pojetí
domova i politické povinnosti člena strany: „No děda měl politický povinnosti, ale on
tam vstoupil, (…) protoţe kdyţ chtěl dělat vedoucího, tak musel jít do komunistický
strany. Takţe on tam byl moţná rok nebo dva, dýl tam nebyl.“ Politické povinnosti,
které se však v této době týkaly kaţdého představovaly především volby: „Volby byly
povinný dřív a byla jenom jedna strana, byla jenom strana komunistická. Takţe to se
lidem taky nelíbilo. A oni stejně s tim dělali i nějaký podfuky si myslim. No bylo to
povinný, protoţe kdo nešel, tak uţ ho třeba i všelijak vyšetřovali, to nevim přesně ale
myslim si to.“
Má informátorka z druhé generace přiznává, ţe v této době byl velký nedostatek
některého zboţí, avšak nevidí to jako velkou překáţku, která by narušovala její
kaţdodenní ţivot: „Mě ani nevadilo, ţe nebyli pomeranče a banány, protoţe to neni
důleţitý. Hlavně kdyţ byla práce. (...) Bylo to levný ale zase nebyly různý věci. Nebylo
tolik věcí, rifle a takový. To se sehnalo jedině v tuzexu nebo kdyţ ti to někdo poslal. Do
Německa kdyţ se jelo, nesměly se tam odtud vozit boty a takový. Velký kontroly byly,
dostala jsi papír co smíš a co nesmíš přivézt.“ Toto období vnímá pozitivně především
z hlediska velké zaměstnanosti, ale připouští, ţe někteří lidé se socialismem nebyli
spokojení. Tuto nespokojenost pociťovala i ve své vlastní rodině: „..ale mě (zdůraznění)
nic komunisti neudělali. Slyšela jsem, ţe hodně lidem ublíţili, nás se to ale netýkalo. I
kdyţ moţná děda, táta muj, taky trošku, on moc o tom asi nechce mluvit, ale taky
kolikrát na ně nadával. Ale jako nám nic neudělali.“
Doba normalizace pro mou informátorku znamenala velké zkvalitnění ţivotní
úrovně. V této době se pro ni pojem domov, který představoval z velké části dům, ve
kterém bydlela a okolí obce, začal zkrášlovat a nabýval nové atributy, jako například
komfort v kaţdodenním ţivotě. V tomto období velké dějiny nenarušovaly její pojímání
domova a rodina byla konsenzuální se stávajícím reţimem. Pro informátorku D bylo
domovem především její bezprostřední okolí a události, které se děly kolem ní.
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3.2.5. Ţivot po roce 1989:
V období po roce 1989 se pro mou informátorku do jisté míry začínaly vytrácet
důleţité rysy jejího domova. Došlo k rozdělení rodiny, kdy její dcery odešly z domova a
zaloţily si své vlastní domácnosti. Vytratil se původně velmi bohatý společenský ţivot,
který pro ni hrál velkou roli. A o několik let později ztratila další důleţitý atribut
domova úmrtím svého muţe: „..akorát teď ţe ten děda tady neni, tak to je špatný,
protoţe jsme si leccos plánovali. Ale jinak to bylo všechno dobrý.“
Odchod svých dcer z rodného domova reflektuje jako situaci, kterou s manţelem
nesli nesnadno: „Pak jsme to docela dost těţce nesli, hlavně děda, kdyţ uţ kaţdej si
zaloţil tu svojí rodinu z dětí a odešli. To bylo uţ takový divný, uţ to nebylo ono. Děda
furt chtěl, kdyţ byly Vánoce, aby všichni byli pohromadě spolu. Jeţiš, tenkrát mamča šla
dolu, ţe budou dole bydlet, co on tenkrát dělal, to bylo hrozný. On kaţdej den kdyţ přijel
z práce, tak jel a já jsem ještě ani nebyla doma ze školky a on uţ byl dole.“
V období po roce 1989 vnímala informátorka D poměrně negativně také změnu na
trhu zboţí. Uzavíraly se obchody s českým zboţím a namísto toho v Chomutově
nastoupili obchodníci vietnamské národnosti: „Potom se začaly zavírat tyhlety velký
obchody, továrny a takový. A ty Vietnamci, kdyţ sem přišli, tak oni měli ty věci, to
oblečení a neměli to aţ tak drahý. Třeba tady byl na náměstí obchod Makyta Púchov, to
taky se zrušilo a nebyly třeba obchodu, hodně málo jich bylo a byly i docela drahý,
takţe většinou ty Vietnamci měli všechno, i kdyţ to třeba nebylo tak kvalitní ale bylo
toho hodně (...) Mohlo se všade jezdit, kdo teda měl peníze, kdo si vydělává, tak můţe jet
kam chce. Pak taky je plno věcí, který nebyly. Ovoce, zelenina i různý cizí, i oblečení
cizí.“
3.2.6. Závěr:
Pro informátorku D, která zastupuje druhou generaci mé rodiny, domov po celý její
ţivot znamená především lokalitu obce X, rodinu a společenské aktivity.
Domov je pro ni spjatý s pohraniční obcí X, ve které se narodila, vyrůstala a ve které
ţije dodnes. Jen v období jejího studia, které trávila v Aši, toto místní zakotvení domova
ztratilo na důleţitosti a jako silnější se projevily sociální vazby na internátní škole.
Jako jeden z nejdůleţitějších atributů domova u této informátorky vnímám její vztah
s rodinou, která byla u ní vţdy na prvním místě a ve všech obdobích na ni vzpomíná
nejtransparentněji – ať uţ se jednalo o její výchozí rodinu, nebo později o vlastní
vybudovanou rodinu.
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V neposlední řadě je pro informátorku D důleţitý společenský ţivot a jeho sdílení
s ostatními obyvateli obce X. Domov pro ni neznamená vlast, ale jen tuto pohraniční
lokalitu.
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3.3.

Obec X očima mých rodičů (3. generace):

Reflexe na základě narativních interview (viz příloha č. 1: Doslovné přepisy rozhovorů)
s informátory B a C, které se konaly v rozmezí od 28. 3. 2010 do 5. 4. 2010 u informátorů (u nás)
doma v obci X.

Třetí generace mé rodiny, kterou představují informátoři B a C, proţila celý svůj
ţivot, od šedesátých let dvacátého století aţ dodnes, v lokalitě Chomutova a obce X.
Vyrůstala v době šedesátých a sedmdesátých let. Na počátku osmdesátých let dokončila
střední školu a nastoupila do svého prvního zaměstnání. V této době si mí informátoři
zároveň začali zařizovat svůj první společný domov a na konci osmdesátých let zaloţili
vlastní rodinu. Rok 1989 proţívali s rozporuplnými pocity a brzy po Sametové revoluci
získávali zkušenosti s prací v zahraničí a s podnikáním. V současnosti oba informátoři
z této generace podnikají.
3.3.1. 60. a 70. léta:
V letech, kdy moji informátoři B a C proţívali dětství a dospívání, pro ně
nepochybně domov znamenal rodinu, školu, mimoškolní aktivity a společenské
události. Zároveň pro ně byl ţivot do jisté míry narušován politickými oslavami,
nedostatkem zboţí a postupnou proměnou okolí.
Informátorka C v této době nejtransparentněji vnímala svou rodinu a lokalitu, ve
které vyrůstala. Vzpomíná na výchovu a ţivot se svými rodiči a zdůrazňuje vztah k otci,
který jí velmi pomáhal například s přípravou do školy: [informátorka C, rodačka,
*1965, podnikatelka]: „Určitě jsem byla víc fixovaná na tatínka neţ na maminku,
protoţe maminka byla zase spíš fixovaná na mojí sestru. Náš tatínek byl takovej (slzy
v očích), ţe se s nim dalo mluvit o všem a svěřit se mu se všim. Kdyţ byly nějaký
problémy, tak se to řešilo s tatínkem. (...) Taky se nám hodně snaţil pomáhat, kdyţ jsme
něco potřebovaly jako děti. Kdyţ jsem něco potřebovala do školy, tak se snaţil se mnou
dělat například matiku nebo cokoli, co jsem potřebovala.“
Naopak vzpomínky informátora B na jeho rodinu jsou do značné míry traumatické a
ovlivněné rozvodem jeho rodičů: [informátor B, pochází z Chomutova, *1962,
podnikatel]: „Já si mýho tátu nepamatuju, ţe by bydlel s náma, absolutně ne. Oni se
rozvedli, kdyţ mi bylo deset.“ Zároveň si informátor B jiţ rané dětství spojuje s bytem,
ve kterém s rodiči bydlel: „Já nevim, kde jsme předtim bydleli, kdyţ jsem se narodil.
Rodiče se vzali a první paneláky, který tu postavili, byly v ulici Rudý armády. Ale nevim,
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jestli jsem se tam narodil, nebo jestli jsme předtim bydleli u babičky. To jsem musel bejt
jó malinkej. Pamatuju si jen ten panelák.“
Bezstarostné dětství bylo pro informátora B narušené také příchodem sovětských
vojsk roku 1968, kdy do jeho ţivota poprvé vstoupily velké dějiny: [informátor B,
pochází z Chomutova, *1962, podnikatel]: „Vim, ţe mě babička vodila do školy,
protoţe jsem šel v osmašedesátym do první třídy. (...) Kdyţ jsme šli nazpátek ze školy,
tak si pamatuju jako dneska, ţe jel tank a v něm byl Rusák. (...) Vim, ţe je tenkrát Češi
naváděli na Prahu a oni tam jezdili pořád dokola jako blbci. (...) Nějakej Rusák se
babičky na něco ptal a ta mu odpověděla. Potom ukázal, ţe můţeme projít a sotva jsme
udělali krok, tak se s tim tankem rozjel a babička mě strhla nazpátek. To jsem mohl bejt
kvůli Rusákům jednou placatej. A podruhý to bylo tam, jak se jde k nám na Rudou
armádu, teď na Blatenskou. Tam je viadukt, kterej byl malinkej a vešlo se tam jenom
jedno auto a byl tam takhle širokej chodníček, kterej se v rohu dokonce ještě zuţoval po
tý straně, kdyţ jsi šla k nám domu. A tenkrát tam projíţděl ruskej autobus, a to mě zase
někdo strhnul, protoţe ten to vzal akorát nějakejch dvacet centimetrů od kraje. Kdyby
tam někdo stál, tak ho to rozmašíruje.“
Domov pro mé informátory znamenal také místo, kde trávili svůj volný čas s
kamarády. Ten se u dětí na vesnici poměrně výrazně lišil od toho ve městě.
Informátorka C vzpomíná na hry, jako bylo hraní s panenkami, hraní na indiány a
sáňkování a v pozdějším věku pak chození ven s vrstevníky. Hraní jim usnadňovalo
také vesnické prostředí a rodinný dům se zahradou, kde v raném dětství probíhala
většina her: [informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]: „ My jsme měli tu výhodu,
ţe jsme bydleli v baráku, kde byla velká zahrada a tam jsme si mohli hrát. Chodily
k nám kamarádky, se kterýma jsme šily na panenky, nebo jsme si hrály na různý
pohádky. Tam, kde má babička teď kotelnu, tak to jsme časem vyklidily a měly jsme tam
takovej baráček. To bylo hezký. Taky jsme jako děti na vesnici lítali venku, po hřišti
kaţdej den. Potom kdyţ uţ jsme byli starší, tak jsme běhali na kopec, takţe jsme si uţili.
Hráli jsme si na indiány, v zimě jsme chodili sáňkovat a bobovat.“ Informátorka
zmiňuje také pravidelné promítání filmů v obci X. To pro ni bylo spojené se
socialistickou agitací v podobě krátkých filmů, které děti musely shlédnut před
promítáním hlavního filmu. Kino v obci X promítalo kaţdý pátek ve dvou časech.
Odpolední kino bylo věnované především menším dětem, pro které se promítaly
pohádky. Starší děti pak mohly chodit na promítání od sedmi nebo osmi hodin. Na ně
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čekaly například zahraniční filmy, jako například film Kartuš, na který informátorka
vzpomíná: [informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]: „Tady se promítaly kaţdej
pátek filmy, takţe jsme chodili do kina. Kdyţ byly nějaký zahraniční filmy, tak to bylo
samozřejmě úţasný. Taky tam pak byly různý propagační (pousmání) filmy. To byly
takový krátký filmy, třeba z války. (...) Dobytí Buzuluku (smích) a takový, z Buzuluku do
Prahy to vlastně bylo, jak šla ta československá armáda a pak takový ty různý
komunistický. (...) Potom nás ale vţdycky čekala sladká odměna, ţe byl nějakej,
například francouzskej, film. Kartuš se jmenoval, a to pro nás bylo úţasný. Byly tam
takový ty sklápěcí sedačky, jako v normálnim kině a vzadu byla promítací kabina, kde to
promítal na velký plátno. (...) To byly takový úţasný pátky. Promítalo se odpoledne,
moţná uţ od čtyř, a pak od osmi nebo od sedmi. Kdyţ uţ jsme pak mohli chodit od těch
sedmi, tak to bylo ještě lepší, protoţe od čtyř se promítaly většinou takový ty pohádky
pro děti.“ Podle informátorčina vyprávění je zřejmé, jak pro ní bylo toto vesnické kino
důleţité a jak udávalo smysl jejímu kaţdodennímu ţivotu v této době: [informátorka C,
rodačka, *1965, podnikatelka]: „(pousmání).. no taky jsem občas za trest nesměla do
kina, a to byl teda hroznej trest, kdyţ jsem se celej tejden těšila. Před kinem bylo
vţdycky vyvěšený, co budou ten tejden dávat a kdyţ jsem se celej tejden těšila a pak
jsem něco provedla a nesměla jsem, tak to byl teda hroznej trest.“
Informátor B, který
trávil své dětství ve městě
zase ţivě vypovídá o hrách
a sportech v okolí
panelákového sídliště i
historického centra města.
Jako děti si hrály na
indiány, kovboje nebo
vojáky, trávily velké
Fotografie č. 13: hry na panelákovém sídlišti v roce 1971. Fotografie
z rodinného alba informátora B. Autor: neznámý.

mnoţství času na hřišti,
které měly za domem a

v zimě jim otcové vyráběli venkovní kluziště, na kterém pak mohly hrát hokej:
[informátor B, pochází z Chomutova, *1962, podnikatel]: „..a co si vybavuji, to jsou
hry, jak jsme si hráli dole ve sklepech. Na indiány, na kovboje, na vojáky, na všechno
moţný. Pak nám za barákem postavili hřiště. Ani si nepamatuju, jestli jsme v létě hráli
nějaký hry, to jsme se spíš courali po Chomutově. Já jsem chodíval i hodně k babičce
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Hodkový, dolu do starýho města, a tam jsem si hrával s klukama, co tam bydleli. Hodně
si ale pamatuju zimu. Oni tam kdysi udělali asfaltový hřiště a Jurčík se Ţílou z našeho
baráku.. (...)nám z toho dělali v zimě kluziště. Z prádelny natáhli hadici, postříkali nám
to tam a my jsme si to pak čistili. A kaţdej večer nám to polejvali vodou, takţe jsme měli
kaţdej den led. Hokej jsme tam mydlili pořád.“ Volný čas také trávili prostřednictvím
dalších sportovních aktivit, jako byla například jízda na kole nebo sáňkování.
Informátor B také vypráví o pouštění draků se svým otcem. To z dnešního pohledu
vnímá jako něco výjimečného, vzhledem k tomu, ţe na svého otce nemá z dětství
mnoho vzpomínek: [informátor B, pochází z Chomutova, *1962, podnikatel]: „.. pak na
kole jsme jezdívali, to jsme jezdili dost, to je pravda. To nás jeden čas chytlo a jednou
jsme dojeli dokonce aţ do Mostu. (...) .. přece jenom si s tátou vybavuju, (...) ţe kdyţ
jdeš od nás na Březeneckou do kopce, tak tenkrát tam Březenecká ještě nebyla, byly tam
pole. A tam jsme s tátou pouštěli draka. (...) .. a pak jsme tam hodně chodili na ten
kopec, kdyţ byl zasněţenej, nebo kdyţ byl mráz. Chodili jsme tam hodně na sáňky,
bobovat a klouzat se. Byla tam kdysi udělaná dlouhá skluzavka.“
Také vzpomíná na různé zájmové krouţky, které navštěvoval – ať uţ se jednalo o
velké mnoţství sportovních krouţků, tak i o krouţky náboţenského charakteru. K jeho
sportovním zálibám v této době patřilo především plavání a atletika: [informátor B,
pochází z Chomutova, *1962, podnikatel]: „Jeden čas jsem dělal atletiku, (...) ale to
jsem dělal sprinty, maximálně čtyri sta metrů. (...) Taky jsem dělal potápění, to si
pamatuju, ţe jsem s tátou jezdíval ještě do
starýho Mostu. To bylo krásný. Bylo tam
sloupoví, snad tam byla i kašna, ze který
tekla voda, ale to uţ si nepamatuju, jen si
to tak vybavuju. Byl to malinkej bazén a
pak aţ kdyţ otevřeli ten novej, tak jsme
ještě jeden čas jezdili do toho novýho.
Potom se začalo chodit do Chomutova, ale
já uţ jsem s tim pak skončil.“ Mezi
náboţenské aktivity, kterých se účastnil
z popudu rodiny, se řadil náboţenský
krouţek, účast na svatém přijímání a
Fotografie č. 14: svaté přiímání v roce 1969, fotografie
z rodinného alba informátora B.

ministrování při mších: [informátor B,
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pochází z Chomutova, *1962, podnikatel]: „To bylo přijímání. Chodil jsem na svatý
přijímání a protoţe na Moravě byli katolíci a maminka taky chtěla, abych byl katolík, ač
já jsem teda absolutně nevěřil, tak jsem chodil do krouţku, kde se nám vysvětlovalo
náboţenství. A to bylo tenkrát zakázaný. Pak jsem chodil taky jako ministrant (úsměv),
za pětikorunu jsem chodil ministrovat.“
Další důleţitý prvek pro mé informátory ze třetí generace představovala škola. Tu
však kaţdý z nich vnímal velmi odlišně. Zatímco pro informátorku C byla škola a školní
záleţitosti nerozlučně spojená s vnímáním domova v době jejího dětství, informátor B
jim nepřisuzoval velkou důleţitost: [informátor B, pochází z Chomutova, *1962,
podnikatel]: „Etapa. Etapa, která je pryč. Ţe bych měl jó ošklivý nebo jó hezký
vzpomínky na školu, to ne. Já jsem byl takovej pečlivej ţák, ţe jsem se do školy tutově
netěšil, ale bral jsem to jako nutný zlo a neřešil jsem to.“ Přesto zdůrazňuje „školní“
krouţek, který byl pro něj v této době velmi důleţitý a díky kterému poznával okolí
svého domova: [informátor B, pochází z Chomutova, *1962, podnikatel]: „.. a pak jsme
taky na základní škole chodili s Láďou Dokonalem. Ten byl tenkrát v uvozovkách
oddílovej vedoucí a preferoval spíš něco na způsob Junáka. S tim jsme hodně chodili do
přírody. Dá se říct, ţe kaţdou sobotu a neděli. Kdyţ bylo hezký počasí, tak jsme dělali
výlety, a to bylo hezký. (...) Asi moţná to vycházelo od školy, ale pod školou to absolutně
nebylo. To bylo pak mimovolný, něco na ten způsob jako tremping.“
Informátorka C na základní školu, kterou částečně navštěvovala v obci X, vzpomíná
jako na šťastné období. Škola jí přinášela mnoho radosti v podobě kamarádů, ručních
prací i záţitků z druţiny: [informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]: „..no a
vlastně v tý základní škole, co
jsem tady chodila, tak to bylo
fajn. Měli jsme paní učitelku,
která nás měla celou dobu a
kterou jsme znaly, protoţe
bydlela v X. Chodili jsme
dohromady i s menšíma
dětma, kde byly spojený dvě
třídy. (...) A co se dělaly různý
Fotografie č. 15: recitace pionýrů při vítání občánků v obci X v roce
1974. Fotografie z rodinného alba informátorky C. Autor: neznámý.
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ty ruční práce, to bylo hezký,

protoţe se vyšívalo. (...) Chodilo se do školky na obědy a pak jsme chodily ještě do
druţiny. Tam jsme měli paní vychovatelku a s tou jsme chodili hodně na procházky tady
po vesnici, sbíraly jsme bylinky, hluchavku, lipovej květ a ve škole se to sušilo. Nebo
jsme dělali různý soutěţe, kreslili jsme a třeba jsme vyšívali. Sbírali jsme kaštany a
ţaludy a pak jsme z toho vyráběli nějaký zvířátka. Bylo to docela fajn.“ Do tohoto
idylického vyprávění vstupují i vzpomínky na pionýrskou organizaci, kterou
informátorka vnímala do velké míry negativně. Tento vztah k pionýru pramenil spíše
z trémy při připravovaných vystoupeních a ze studu při nošení pionýrského kroje. Na
druhou stranu ale připouští, ţe jí některé aktivity, jako bylo například učení se básniček,
spojené s touto organizací, bavily: [informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]: „I
kdyţ pak se do toho začla motat ta pionýrská organizace. Musely se dělat nástěnky a
takovýhle věci. Museli jsme chodit jako pionýři na vítání občánků a kdyţ byly nějaký
oslavy, tak jsme museli recitovat básničky a zpívat písničky. To jsme moc nemilovali, ale
zas na druhou stranu nás bavilo se to učit.(...) ..ale přeci jenom jsme se styděli. Měli
jsme strach, ţe to zkazíme a takovej ten stres tam trošku byl i pro ty děti. (...) Nejhorší
bylo, kdyţ uţ jsme byli starší, ţe jsme museli chodit v těch krojích. Košili a pionýrskej
šátek. To bylo takový dost nepříjemný, to jsem neměla ráda.“
Domov byl pro mé informátory ze třetí generace vnímán také jako místo, kde se
konaly různé společenské události v lokalitě jejich bydliště. K některým z nich
přistupovali s nadšením, jiné naopak jejich ţivot zřetelně narušovaly.
Negativní vzpomínky v nich vyvolávají především politické svátky, jako byly oslavy
Prvního máje. Informátor B kritizuje nedostatek spontánnosti, která mu při
prvomájových průvodech chyběla a jejich přehnaná organizovanost mu připadala
hloupá: [informátor B, pochází z Chomutova, *1962, podnikatel]: „Samozřejmě si
pamatuju na první máje, kdyţ jsme chodili se školou a mávali jsme mávátkama jak
magoři. (...) Tam musíš jít, dostaneš mávátko jak magor a tamhle stojí blbeček a tomu
musíš mávat a řvát: „ať ţije KSČ“ a takový, no hrozný.“ Informátorka C také
nevzpomíná na První máje s velkým nadšením. Podle její výpovědi jí však vadilo
nepohodlí, které pociťovala vzhledem ke špatné dopravní dostupnosti do města. Přesto
přiznává, ţe některé aspekty těchto oslav, jako například alegorické vozy, se jí líbily:
[informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]: „Jo první máje, to bylo neštěstí,
(smích) protoţe jsem musela mít bílý punčocháče, byla kolikrát zima a museli jsme
v sukni. (...) Muselo se za kaţdýho počasí. Třeba ty alegorický vozy byly na jednu stranu
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hezký, ale to nebyl muj šálek kávy (smích). (...) A muselo se, bylo to povinný. Ale jakmile
jsme mohli, jakmile byl nějakej rozchod, tak uţ jsme se snaţili zmizet. Ale protoţe
autobusy nejezdily v tu dobu, veškerá doprava byla zastavená, tak jsme museli jít třeba
pěšky domu do X.“
Narozdíl od prvomájových oslav informátor B s nadšením vzpomíná na lampiónové
průvody, kterých se pravidelně účastnil a které byly doprovázené promítáním pohádek
na letním kině v Chomutově. Zdá se, ţe v očích této generace se skutečný smysl
lampiónových průvodů, které se konaly na oslavu Velké říjnové socialistické revoluce,
vytrácí a zůstávají jen vzpomínky na samotnou zábavu: [informátor B, pochází z
Chomutova, *1962, podnikatel]: „Já nevim, co to bylo za výročí. Nějakej lampiónovej
průvod. Měli jsme lampióny, zapálili jsme si svíčky a takhle jsme tam chodili a bouchali
do cizích lampiónků, samozřejmě aby jim chytily. Došli jsme vţdycky na letňák, ten byl
plnej balónků, ty se sfoukly, zhasly světla a promítaly se pohádky.“
Informátorka C také zmiňuje slavnosti, které se na vesnici i přes existenci
socialistického reţimu udrţovaly, jako bylo například posvícení, při kterém se konaly
poutě a taneční zábavy a připravovala se tradiční česká jídla: [informátorka C, rodačka,
*1965, podnikatelka]: „Co si pamatuju jako dítě, tak to byly akce různý. Samozřejmě, ţe
to pro nás bylo úţasný, protoţe byla třeba pouť nebo posvícení, kdy sem přijely
houpačky a kolotoče a střelnice a prostě pro ty děti to bylo něco úţasnýho, kdyţ tady byl
třeba řetízkovej kolotoč a mohly za korunu jezdit na řetízkovym kolotoči. (smích) A
chodilo se za babičkou a: „babi dej mi pětikorunu, prosím“. A pak kdyţ uţ jsem byla
starší, tak večer byly zábavy, kde byl udělanej krásnej sál a bylo to hezký. (...) A kdyţ
byly poutě, tak se pekly koláče. To se dodrţovalo tyhle tradice, ţe se pekly koláče a
samozřejmě k obědu byla husa nebo kachna. To muselo bejt, kdyţ bylo posvícení, ty
tradiční český jídla.“
Tato doba je pro mé informátory poznamenaná také nedostatkem běţného zboţí a
frontami v obchodech. Pro informátora B tato skutečnost pravděpodobně neznamenala
velké narušení domova a vzpomíná na dlouhé fronty spíše s úsměvem: [informátor B,
pochází z Chomutova, *1962, podnikatel]: „ Vim, ţe zrovna dostali banány, tak
maminka stála a já jsem si musel stoupnout dva lidi za ní. Nesměli jsme se spolu bavit,
jakoţe se neznáme a kaţdej jsme si mohli koupit kilo banánů, na to nezapomenu, jak
jsme takhle ochcávali. Nebo jsme šli dvakrát do řady, abysme mohli mít víc banánů. No
hrozný, hrozný. To bylo s pomerančema to samý, grepy byly akorát ty hrozný z Kuby,
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pomeranče to samý. (...) Protoţe bylo to udělaný tak, ţe nebyl takovej výběr. Základní
potraviny v Čechách, nevzpomínam si, ţe by něco nebylo. Mlíko, ţe by nebylo, housky,
to jsme měli vţdycky. To, ţe pak jeden čas nebyly nějaký dámský vloţky nebo toaletní
papír, to bylo mimo mě, to spíš maminka se starala. Ale ty základní potraviny od
pamlsků, bonbóny, lízátka, nějaký ty oplatky, to vţdycky bylo. Samozřejmě to lepší maso
bylo pod pultem jako všechno.“ Podle jeho vyprávění můţeme usuzovat, ţe tento
nedostatek doby pro něj znamenal jisté zpestření kaţdodenního ţivota. A zároveň
dokázal stmelit širší rodinu, která si musela vymýšlet různé prostředky k tomu, jak
získat větší mnoţství nedostatkového zboţí. Zdá se, ţe pro informátorku C v období
jejího dětství není nedostatkové zboţí ţádným výrazně rušivým elementem. To začíná
vnímat aţ později, v době svého dospívání, které je popsané v další podkapitole.
V tomto období oba mí informátoři ze třetí generace viděli domov jako místo, kde se
narodili a kde vyrůstali. Je to tedy doba, kdy byli oba vázaní na svou rodnou lokalitu a
její bezprostřední okolí. Jeden z rysů domova představovaly pro mé informátory
společenské události. Ne všechny svátky přijímali s nadšením, ale přesto neodlučitelně
patřili k jejich ţivotu. V této době pro mé informátory domov znamenal místo, kde měli
svou rodinu a kamarády, kam chodili do školy, kde trávili volný čas a kde navštěvovali
zájmové krouţky. Přesto se jiţ nyní objevují určité okolnosti, jako například rozvod
rodičů informátora B nebo události roku 1968, které kvalitu domova narušovaly.
3.3.2. Konec 70.- počátek 80. let:
V době, kdy mí informátoři ze třetí generace dospívali, byl pro ně kaţdodenní ţivot
naplněn především školou a přátelstvím. I nyní byly pro jejich vnímání domova důleţité
rodina a dům. Ty však nebyly tolik zdůrazňovány jako v předchozím období. Domov
pro ně znamenal především místo, kde se účastnili společenského ţivota a kde trávili
svůj volný čas.
Střední škola u informátorky C nebo učiliště u informátora B hrály v tomto období
primární roli. Na rozdíl od informátorčina idylického vnímání základní školy, střední
škola, do které nyní dojíţděla do Ţatce její pohled na školu mění. Tento fakt
pravděpodobně ještě více fixoval domov informátorky do obce X a do blízkého okolí:
[informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]: „.. takţe kdyţ jsem šla do čtvrťáku, tak
uţ jsem tam ani nechtěla jít. Nebavilo mě to, ale spíš to bylo po tý stránce, ţe ani ten
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kolektiv nebyl takovej. Jak tim, ţe se tam vybrali lidi, který donášeli těm profesorům, tak
to bylo rozkouskovaný na takový skupinky.“ Naopak pro informátora B byly v tomto
období učiliště a škola velmi důleţité a v jeho vyprávění vystupují velmi transparentně.
Informátor B vyšel nejprve učiliště a poté nastoupil na střední průmyslovou školu,
kterou však nedokončil: [informátor B, pochází z Chomutova, *1962, podnikatel]: „To
bylo na tři roky a protoţe tam z těch blbounů jsem nebyl uplně ten největší blboun, tak
mě bylo doporučeno, abych šel na průmku, coţ maminka byla maximálně spokojená. A
tak jsem dělal nějaký zkoušky, jak jsem je udělal absolutně nevim, ale najednou jsem byl
na průmce. Tam jsem vydrţel krásnej jeden rok.“
Velice důleţité bylo pro mé informátory trávení volného času, a to především
s přáteli. Zatímco informátorka C měla nyní nové přátele v okolí Ţatce a byl jí
znemoţněný kaţdodenní styk s nimi, informátor B díky tomu, ţe učiliště studoval také
v Chomutově, si do velké míry zachoval stále své původní přátele a zájmy.
Na střední škole se pro informátorku C vnímání domova prostřednictvím volného
času tráveného s vrstevníky narušilo. Nová přátelství, která navázala ve škole byla
nesnadno dostupná vzhledem k určité vzdálenosti od jejího bydliště: [informátorka C,
rodačka, *1965, podnikatelka]: „Pak kdyţ jsem byla na střední škole, tak to bylo
problematický tim, ţe jsem dojíţděla do Ţatce. Tak jsem měla všechny kamarádky tam.
Ani ne tak v Ţatci, protoţe tam jsme byli vlastně z Chomutova, z Kadaně, z Klášterce, ze
Ţatce, takţe po tý škole se
to všecko rozprchlo a
kaţdej jel domu, protoţe ty
cesty, ono to chvíli trvalo.“
Přesto si i nadále
zachovávala svá přátelství
a společenský ţivot
v lokalitě obce X, který se
Fotografie č. 16: hraní karet na chomutovském sídlišti v roce 1982.
Fotografie z rodinného alba informátorky C. Autor: neznámý.

nyní přesunul díky novým
přátelům a vztahu

s informátorem B do Chomutova: [informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]:
„..nebo pak uţ jsem chodila s taťkou, protoţe já jsem měla kamarádku v Chomutově,
která se mnou taky chodila na ekonomku, takţe jsme chodily třeba do lesoparku, nebo
tenkrát ještě nebyla postavená Březenecká. Tam byly takový velký sady. (...) Takţe tam
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jsme chodili třeba práskat bičem, na letňák jsme hodně chodívali.“ V otázce trávení
volného času byla pro informátorku C také velice důleţitá četba knih, která patřila v této
době mezi její největší koníčky: „.. a já jsem byla taková, ţe jsem hodně četla, takţe
kdyţ jsem pak přišla ze školy, tak jsem si četla. I kolikrát kdyţ jsem měla nějakou
rozečtenou kníţku, tak jak jsem začla číst, tak to byl vţdycky konec, protoţe jsem jí
potřebovala dočíst do konce (smích), protoţe mě to zajímalo a bavilo.“
Informátor B i nyní proţíval volný čas především prostřednictvím sportovních
aktivit. V době dospívání byl pro něj na prvním místě softbal. Vnímal sebe a svou partu
jako určité zakladatele tohoto sportu v Chomutově a nejbliţším okolí a popisuje obtíţné
shánění sportovního vybavení: [informátor B, pochází z Chomutova, *1962,
podnikatel]: „.. softbal jsme hráli, a to jsme ho vlastně v Chomutově zakládali. (...) My
jsme si začli hrát, sháněli jsme pravidla, jezdil jsem do Prahy.. (...).. a tam jsem jezdil
do Domu sportu pro věci na softbal, co se daly sehnat. Rukavice, kdyţ se dalo sehnat,
pálky, míče a tak dále.“
Oblast nedostatkového zboţí se i v této době promítala do vnímání domova mých
informátorů. Nejednalo se pouze o nesnadné shánění speciálních sportovních potřeb
informátora B ale i běţného zboţí kaţdodenní potřeby.
Toho si v této době všímala především informátorka C, která nyní reflektuje
nesnadné shánění módního oblečení. To však měla moţnost díky blízkosti
Chomutovska k německým hranicím nakoupit tam: [informátorka C, rodačka, *1965,
podnikatelka]: „Měli jsme tady oblečení, ale ten výběr byl docela omezenej, takţe
většinou, se jelo třeba do Německa. Jezdili jsme do východního Německa, protoţe jsme
to tady měli kousek, takţe si tam člověk nakoupil něco trošku jinýho. Jinak tady
většinou bylo všechno to oblečení dost podobný. Rifle se samozřejmě daly sehnat jenom
v Tuzexu, jinde nebyly. Takţe jsem třeba celý prázdniny nebo dvě třetiny prázdnin byla
na brigádě, abych si mohla koupit jedny rifle. Abych si na ně mohla vydělat a pak jít
stát frontu do Tuzexu.“
Narozdíl od dlouhých front a nedostatku zboţí, které u informátorů i v tomto období
působily rušivě, politické svátky jiţ ztrácely na významu a nezasahovaly tolik do jejich
ţivota. Postupem času se zřejmě charakter svátků a povinnost účastnit se jich změnila:
[informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]: „Postupem let to přestalo bejt tak
přísný. Začlo to jakoby upadat, takţe najednou jsme nemuseli. Tak jsme samozřejmě
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nešli, ale to uţ bylo asi kdyţ jsem byla na střední škole. To uţ nikdo nesledoval, jestli
tam jsem nebo nejsem.“
Na konci 70. a počátkem 80. let pro mé informátory domov znamenal především
místo, kde měli své přátele a kde trávili volný čas. Důleţitou roli hrála také střední
škola, která u informátorky C působila spíše rušivě. Rušivá také byla špatná situace na
trhu zboţí, která se týkala nedostatku základních potřeb i speciálního zboţí, které bylo
moţné sehnat jen v hlavním městě nebo v zahraničí. Naopak politické svátky jiţ
v tomto období nenarušovaly tolik kvalitu domova a informátoři se účasti na nich mohli
vyhnout.
3.3.3. Léta 1983-1989:
Období let 1983-1989 bylo pro mé informátory ze třetí generace především dobou,
kdy si zakládali svůj vlastní domov a kdy se informátor B přestěhoval z Chomutova do
obce X. Pro informátorku C v této době domov znamenal místo, kde měla své
zaměstnání, kde pracovala na svém novém domě a kde ţila její výchozí rodina. Naopak
u informátora B je patrné, ţe se ţivot v obci X a celkově v pohraničí severozápadních
Čech neshodoval s jeho představami o spokojeném a příjemném domově. Domov v této
lokalitě chápal jako přechodnou záleţitost. Celkově vzato bylo to období, kdy se pro mé
informátory redukoval pojem domov na vlastní, nově tvořenou domácnost.
V roce 1983, při první společné dovolené obou informátorů v Jugoslávii (s výletem
do Benátek), si informátorka C poprvé uvědomila hlavní rys svého domova, a to svou
výchozí rodinu. Díky moţnosti emigrovat zjistila, ţe domov si nedokáţe utvořit
kdekoli: [informátorka C,
rodačka, *1965,
podnikatelka]: „.. některý
tam vyloţeně jeli uţ s tim,
ţe tam zůstanou a některý
v tý atmosféře podlehli
(pousmání). U nás to bylo
taky takový, ţe jsme
nevěděli. Taťka by tam
Fotografie č. 17: výlet informátorů B a C do Benátek v roce 1983.
Fotografie z rodinného alba informátorů B a C. Autor: informátor B.
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bejval zůstal hned, ale já

jsem nechtěla hlavně kvůli tatínkovi, protoţe ten byl vţdycky takovej rodinně zaloţenej a
drţel vţdycky tu rodinu pohromadě.“
Po ukončení studia pro ně domov získal nový rys, a to místa, kde je dobré pracovní
uplatnění. Oba mí informátoři si našli kvalitní zaměstnání ve svém oboru okamţitě po
skončení školy: [informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]: „..protoţe jsem tam
byla na praxi uţ rok předtim a ozvali se mě uţ do školy, ţe jakmile odmaturuju, tak mě
potřebujou, do těch Potravin. A dělala jsem tam ve mzdový účtárně.“ [informátor B,
pochází z Chomutova, *1962, podnikatel]: „.. a šel jsem hned pracovat jako elektrikář.
Sem, do toho bytovýho druţstva, k tátovi. (...) .. a pak to štěstí jsem měl na šachtě,
protoţe jsem se dostal k práci, která mě začala bavit.“
Po svatbě, v roce 1984, se domov rozšířil a jeho hlavním rysem se stalo společné
bydlení. Nejprve bydleli v rodném bytě informátora B, později se přestěhovali k rodině
informátorky C a mezitím si budovali vlastní dům. Domov byl od této chvíle chápán
jako místo, kde ţili společně: [informátor B, pochází z Chomutova, *1962, podnikatel]:
„.. my jsme po svatbě bydleli u Jiřky. (...) Ale bylo to velmi krátký období, protoţe já
jsem měl maminku moc rád ale (...), my jsme se furt hádali. (...) A maminka tvoje ta to
nesnesla vůbec. Tak to dopadlo tak, ţe jsme dostali azyl u jejích rodičů v X.(...) My jsme
tam bydleli skoro pět let (...), protoţe jsme mezi tim rekonstruovali barák. Pak jsi přišla
ty na svět a teprve potom jsme se sem stěhovali.“ Pro informátora B patrně
neznamenalo přestěhování se z města na vesnici ţádné zhoršení kvality ţivota, spíše
naopak: [informátor B, pochází z Chomutova, *1962, podnikatel]: „Já chtěl vţdycky na
vesnici, mě to nebavilo v paneláku. Mě bavilo pořád něco dělat, na něčem makat. (...) Já
to mam asi v genech od moraváků. Za prvé práci na vesnici, kolchozničit.“ Přesto
očividně jiţ v této době měla pro něj lokalita severozápadních Čech tolik nedostatků, ţe
se objevovaly touhy vybudovat si domov někde jinde: [informátor B, pochází z
Chomutova, *1962, podnikatel]: „Ale zkrátka, já jsem tady nikdy nechtěl bydlet a sem
jsem se odstěhoval a tenhleten barák jsem koupil jenom z toho důvodu, ţe jsme neměli
peníze. (...) ..takţe jsem si řikal fajn, já rekonstruuju barák (...), nějakou část tady budu
bydlet, šachta přijde a vykoupí ho (...) A odstěhoval bych se na Šumavu, na Moravu,
někam. Tenkrát jsem chtěl na Moravu, pryč odsaď, takhle to bylo plánovaný.“ Domov
v okolí pohraniční obce X pro něj postrádal především kvalitu krásné přírody a milých
lidí.
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Od té doby, co si informátoři B a C společně koupili nový dům, vytratil se pro ně
jeden z předtím důleţitých rysů domova, a to trávení volného času s přáteli a při
společenských událostech. Veškerý volný čas nyní zabrala práce a opravy na domě,
které se nyní staly
nejdůleţitější náplní jejich
kaţdodenního ţivota. Dá se
říct, ţe pojem domov se nyní
rovnal jejich novému domu:
[informátor B, pochází z
Chomutova, *1962,
podnikatel]: „Mimo práci
aktivity? Na baráku jsem
Fotografie č. 18: rekonstrukce domu v roce 1985. Fotografie
z rodinného alba informátorů B a C. Autor: informátor B.

dělal, jenom barák, nic víc.
Barák.“ [informátorka C,

rodačka, *1965, podnikatelka]: „.. tim vlastně se zpečetilo všechno, protoţe ţádnej
volnej čas nebyl. Po práci okamţitě makat na barák. (...) Takţe vlastně taťka dělal
elektriku, protoţe byl elektrikář. S dědou tady všechno stavěli, ty přístavby, tu kotelnu,
co máme, koupelnu. Tady byl jeden jedinej kohoutek se studenou vodou, záchod byl
venku, takţe koupelny se dělaly.“
Se stavbami a zařizováním nového domu se pojil i nedostatek zboţí, které nyní
vnímali z pohledu domácnosti: [informátor B, pochází z Chomutova, *1962,
podnikatel]: „..tenkrát se nestavělo dobře, protoţe nebylo moc materiálu. (...) Já jsem
objíţděl furt staviva dokola, sháněl jsem, sháněl jsem, sháněl jsem.“ Informátorka C
reflektuje především dlouhé čekání na objednané zboţí a nemoţnost sehnat stavební
materiál podle svých potřeb, jako například dlaţbu, okna nebo kuchyňskou linku. Také
zdůrazňuje, jak v této době byly důleţité osobní známosti, díky nimţ mohli sehnat lepší
zboţí: [informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]: „.. to byly katastrofální
problémy, protoţe nebylo nic v tu dobu. Dlaţdičky, to byly dvě barvy, dva druhy. Takţe
jsem obtelefonovávala všechno moţný, protoţe jsem nechtěla ty, co měli všichni ostatní.
(...) Na tvárnice se čekalo. To byl pořadník a furt jsem tam telefonovala, jestli uţ je
přivezou.. (...) A okna, to byly pouze tadyty špaletový, který tady máme. Ţádnej výběr a
dva rozměry. (...) No a kuchyňská linka, to byla jenom jedna, která se dávala do
paneláků. (...) A pak byl vlastně jedinej velkej dům nábytku a ten byl v Praze. A to jsme
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měli to obrovský štěstí, ţe taťkův táta, děda tvuj, se tam znal s ředitelem, takţe nám
zamluvil tadytu kuchyň, co jsme si koupili.“
Kvalitu domova mých informátorů do značné míry narušoval socialistický reţim.
Informátor B tvrdí, ţe se v této době o politické dění příliš nezajímal a ţe aktivně proti
tomuto reţimu nijak nebojoval: [informátor B, pochází z Chomutova, *1962,
podnikatel]: „Absolutně jsem to neřešil. Já nebyl v ţádnym odboji, já nebyl v ţádnejch
takovejch skupinách. (...) A tady sem ţádný informace o západu nepřišly, takţe my jsme
o západu nevěděli nic. Ta izolace byla skoro velmi slušná. (...)“ Také však vzpomíná na
svou vlastní zkušenost, kdy jej nadřízení přesvědčovali, aby vstoupil do strany: „A pak
na šachtě si mě tenkrát pozvali (...): „Posaď se“. Já kdyţ jsem viděl to osazenstvo. (...)
Samej komouš. Řikal jsem si ajéje, copak se stalo, co jsem udělal za průser. A uţ to
začalo. Vzali med, kýbl s medem, a začali mi ho mlátit o drţku, to bylo krásný: „ty
makáš dobře a ty tohleto děláš dobře a támhlencto děláš dobře a všechno dobře (...) ..
no a co ty na to, kdyby jsi šel do strany?“ A já jsem si řikal: „a je to v prdeli, ty brďo,
jak se z toho vykroutit“.“ Informátorka C vnímala socialistický reţim, jako dobu
nesvobody. Navštěvovala nepovolené kulturní akce, které byly pod neustálým
dohledem: [informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]: „Chodili jsme třeba na
koncerty, který byly zakázaný. Jeden z nich byl taky Praţskej výběr, Kocáb. Nebo taky
vţdycky na Nohavicu, kdyţ jsme šli, tak tam seděl nějakej tajnej a poslouchal. A jakmile
někdo něco řekl, tak uţ bylo zle.“
Na Sametovou revoluci roku 1989 kaţdý z mých informátorů v této generaci
vzpomíná jinak, přesto je zřejmé, ţe pro oba znamenala velkou úlevu a radost.
Informátor B vidí tuto dobu jako velmi chaotickou. Lidé se snaţili okamţitě vyuţít
příleţitosti cestovat do západního Německa a nakoupit výrobky, které bylo moţné
sehnat v zahraničí výhodněji: [informátor B, pochází z Chomutova, *1962, podnikatel]:
„Chaos. Všechno bylo rychle. Teď, kdyţ si to tak zpětně uvědomuju, tak všechno bylo
hodně rychlý. Rychle do Německa, protoţe máme hranice volný. Hned první bylo Berlín,
letěli jsme do Berlína. Pak támhle do Německa. Všechno v chaosu, všechno. Jeţiš
mikrovlnka a uţ jsme táhli mikrovlnku a jeţiš satelit a uţ jsme, my jsme rozuměli hovno
německy, ale uţ jsme měli satelit.“ Naopak informátorka C vnímá konec komunistické
vlády s velkém nadšením a radostí. Vzpomíná, jak se u nich doma scházeli přátelé, se
kterými události spojené se Sametovou revolucí řešili a je zřejmé, ţe tuto situaci u ní
provázely pocity euforie a zároveň nejistoty: [informátorka C, rodačka, *1965,
podnikatelka]: „No to jsem byla šťastná, hrozně. (slzy v očích) To vlastně tobě byl rok a
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tady se scházeli taťkovo kamarádi z práce. Furt jsme to řešili a chtěli jsme jet do Prahy,
jenţe já jsem se bála. Ty jsi byla malinká a nevěděli jsme, co bude nebo nebude.“
Období let 1983 aţ 1989 přineslo do ţivota mých informátorů ze třetí generace
mnoho změn. Především je to doba, kdy domov vnímali prostřednictvím společného
bydlení a nově budovaného domu, kterému věnovali veškerý svůj volný čas. Domov pro
ně nyní byl i místo, kde měli svou rodinu a práci. Rokem 1989 pro ně lokalita, ve které
ţili nabývala úplně nový atribut, a to svobodu – ať uţ v cestování do zahraničí nebo
v kulturním a politickém ţivotě.

3.3.4. Po roce 1989:
Po roce 1989 se mí informátoři ze třetí generace soustředili především na nově
vybudovanou rodinu, cestování, podnikání a zkušenosti s prací v zahraničí. Jejich
vnímání domova se nyní rozšířilo a domov uţ pro ně nebyl jen úzké okolí domu a obce
X, ale i konkrétní lokality v zahraničí, které při svých pracovních pobytech
navštěvovali. Díky moţnosti cestovat a poznávat jiné evropské země se však pro mé
informátory posílila i některá negativa ţivota v českém pohraničí, jako bylo ţivotní
prostředí, korupce a lidská závist, kterou nyní vnímali mnohem výrazněji.
V březnu 1989 se mí informátoři ze třetí generace přestěhovali do svého nově
zrekonstruovaného domku. Následující období pro informátorku C znamenalo
odloučení od své výchozí rodiny, které nesla těţce a nevěřila, ţe se jí podaří vybudovat
si nový domov mimo svůj rodný dům: [informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]:
„ Pro mě třeba byl i problém, ţe jsme se stěhovali od rodičů sem. (...) A řikala jsem si,
ţe nemůţu nikdy z toho svýho rodnýho baráčku, kde jsem se narodila, odejít. Ţe ten
baráček tak miluju, ţe nebudu nikde jinde tak doma, jako jsem byla tam.“ Zároveň brzy
po revoluci, se začaly objevovat zprávy, ţe domy v pohraničí jsou ohroţeny.
Informátorka C v souvislosti s těmito informacemi začala mít strach o svůj nově
vybudovaný dům a do jejího domova nyní přišlo určité znejistění: [informátorka C,
rodačka, *1965, podnikatelka]: „..protoţe jsme do toho opravdu investovali hodně sil i
peněz, takţe kdyţ jsem si představila, ţe by někdo přišel a řekl: „Hele tady jsem bydlel
já a já ten barák dostanu zpátky, protoţe mi ho tenkrát zabrali.“, tak to jsem se trošku
bála.“
Nově vybudovaná rodina znamenala velmi důleţitý rys domova především pro
informátorku C, která na tuto dobu vzpomíná jako na nejkrásnější ve svém ţivotě:
[informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]: „Určitě nejhezčí období pro mě bylo,
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kdyţ jsi byla ty malá. To bylo úţasný období. Je to prostě hezký, kdyţ jsou tomu dítěti
dva, tři roky, povídá, tak je to takový krásný.“
I v tomto období domov stále zůstával místem, kde bylo kvalitní pracovní uplatnění.
Informátorka C se po mateřské dovolené v roce 1992 vrátila do své původní práce:
[informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]: „Zpátky do těch Potravin jsem šla, ale
to uţ bylo po osmdesátym devátym, takţe to začlo bejt takový kritický.“
Také reflektuje své první zkušenosti s podnikáním, ke kterému se dostala spíše
náhodou, a to tím, ţe pro jednu soukromou firmu dělala účetnictví: [informátorka C,
rodačka, *1965, podnikatelka] „Já bych se ze začátku do nějakýho podnikání asi nikdy
nepustila, ale protoţe jsem do toho spadla a pak uţ jsem dělala všechno, od účetnictví
aţ po různý ekonomický práce a po smlouvy.“ Informátorčino podnikání se v průběhu
let proměňovalo. Vzpomíná na začátky firmy, která se původně specializovala na
rozvody elektřiny, následně prodávala francouzské skleněné nádobí a postupně
začala obchodovat s textilem a zabezpečovacími systémy: [informátorka C, rodačka,
*1965, podnikatelka] „.. začli jsme teda znova podnikat společně. Měli jsme
velkoobchod se sklem, on dělal tu elektriku (...), pak tenkrát našel nějakou pani v Ústí,
tak jsme dělali ten textil. Začínali jsme s velkoobchodem a pak nás ty zákazníci dotlačili
ke spodnímu prádlu (úsměv).“
Také v této době, od roku 1991, získávala informátorka C své první zkušenosti
s prací a ţivotem v zahraničí. Jezdila nyní v zimní sezóně do rakouských Alp jako
delegátka cestovní kanceláře Vlna a na tyto pracovní pobyty vzpomíná velmi pozitivně:
[informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]: „To bylo takový hezký období, spousta
záţitků. Bylo tam krásně a mohla jsem si tě tam brát s sebou, protoţe jsi nechodila ještě
do školy. Byly jsme tam třeba i tři tejdny a byla sranda, byla zábava, bylo to hezký.“
Informátor B zůstal zaměstnaný v Dolech Nástup Tušimice aţ do roku 1994, kdy se
mu naskytla moţnost dostat několikaměsíční odstupné: [informátor B, pochází z
Chomutova, *1962, podnikatel]: „.. šachta ale udělala tu věc, ţe kdo má víc neţ
patnáct let, tak dostane víc neţ tří měsíční odstupný, moţná šestiměsíční. A já to akorát
dovršil a měl jsem moţnost začít dělat pro Drenčáka.“
Od roku 1994 začal informátor B jezdit do Švýcarska. Zde přes zimní sezónu
vypomáhal v rodinném penzionu a dobu, kterou zde trávil, označuje jako nejhezčí
období svého ţivota: [informátor B, pochází z Chomutova, *1962, podnikatel]: „
Nejhezčí období pro mě bylo absolutně Švýcarsko. (...) Ale je to jenom díky tomu, ţe
tam člověk nemusí přemejšlet a můţe uplně vypustit palici. A jedeš, akorát pracuješ.
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V uvozovkách jako za komunistů. Tady ti řekli tohleto bys měl dělat, hotovo. Hrozně
jednoduchej ţivot v tu chvíli. Ale byl hezkej. Díky tý krajině.“
Vzhledem k častému pobytu ve
švýcarských Alpách si mí
informátoři ze třetí generace
uvědomili spoustu nevýhod ţivota
v českém pohraničí a zjistili, ţe
někde jinde by jejich domov nabyl
mnohem větších kvalit
[informátorka C, rodačka, *1965,
podnikatelka]: „To bylo takový
Fotografie č. 19: švýcarské Alpy – kanton Valais v roce 2004.
Fotografie z rodinného alba informátorů B a C. Autor:
informátor B.

dost krutý, protoţe kdyţ jsme přijeli
ze Švýcarska, tak mi to tady

připadalo všecko strašně šedý. (...) Tam mi to připadalo všecko čistý, pěkný a tady
najednou mlhy, špína na těch silnicích a i některý ty baráky ošklivý, špinavý. (...) Tak to
byly šílený deprese pro mě.“ Informátor B si kromě krásného ţivotního prostředí a
přírody ve Švýcarsku uvědomil důleţitost dalšího rysu domova, který mu zde, v okolí
obce X a v celé České republice, chyběl. Tím byly kvalitní vztahy bez závisti a
nekorupční společnost. Je zřejmé, ţe domov pro něj nyní neznamenal jen lokalitu, ale
také sousedy: [informátor B, pochází z Chomutova, *1962, podnikatel]: „Lidi. Ta
závist, hnusná závist. Makáme tady jak blbci a ještě nám záviděj, ţe si nedejboţe na tom
něco vyděláme. (...) Tady v tom korupčnim prostředí se velký peníze daj vydělat, ale ne
prací. Podfukama. To je přeci šílený.“
V tomto období informátor B začal silně touţit po vybudování nového domova
v zahraničí a otázka emigrace byla na denním pořádku: [informátor B, pochází z
Chomutova, *1962, podnikatel]: „Samozřejmě pak kdyţ jsem začal jezdit do Švýcarska,
tak jsem velmi silně o tom uvaţoval. A nabídky jsem měl, abych zůstal. Buď
k Andreasovi do Skotska, abych jel: „ Přijeď tam, já ti dam práci. Můţeš tam bydlet,
přestěhovat se.“ Samozřejmě ve Švýcarsku, kdybych chtěl, tak jsme tam mohli bejt.“ U
informátorky C však nadále převaţovaly pozitivní rysy domova v obci X, které by si
v zahraničí hledala stěţí, a to především místní zakotvení, rodina a přátelé:
[informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]: „Přeci jenom uţ tady mam nějaký
kořeny zapuštěný (...), i kdyţ moţná, ţe bych šla. Ale je fakt, ţe co člověku asi chybí,
kdyby někam odešel, jsou ty kamarádi a ty vztahy okolo.“ Mimo to vnímala jako další
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zásadní faktor, proč zůstat v České republice, svou práci, která pro ni vţdy byla
důleţitá: [informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]: „Je fakt, ţe co mě tady hodně
drţí, je ta práce moje. Protoţe asi kdybych šla uplně do cizího prostředí (...), tak asi
bych měla ze začátku problémy s tou svojí prací. A tady mam takovou jistotu. Mam
práci, která mě baví a tu svojí práci bych tam asi těţko mohla dělat, protoţe neznam ty
zákony.“
I přes mnoho negativních faktorů, které informátoři po roce 1989 ve svém domově
spatřovali, uvědomuje si především informátorka C i změny k lepšímu, ke kterým
v obci X postupně došlo. Tyto změny, jako byla například výstavba dětského hřiště,
vybudování nových rozvodů vody nebo čističky odpadních vod, připisuje především
vstupu do Evropské Unie a dotacím od Severočeských dolů a.s.: [informátorka C,
rodačka, *1965, podnikatelka]: “.. ţe některý dotace, který jsou z Evropský unie, coţ
bylo třeba na to dětský hřiště a takovýhle, ţe to by asi ta vesnice nikdy nezbudovala. Na
druhou stranu jenom díky tomu, ţe my jsme v tý zóně Severočeskejch hnědouhelnejch
dolů, kdy jsme od nich dostali nějaký akcie, který jsme mohli prodat (...), ţe se tady
udělal vodovod a čistička odpadních vod.“
V období těsně po roce 1989 vnímali mí informátoři útlum společenských událostí
v obci X. Tento fakt je však příliš nezasáhl, protoţe pro ně nyní nebyl důleţitý.
Postupem času se společenský ţivot ve vesnici začal rozvíjet a mí informátoři získali
pocit, ţe do domova patří i utváření společenské pospolitosti: [informátorka C, rodačka,
*1965, podnikatelka]: „To bylo takový období, kdy lidi, protoţe to nemuseli najednou
dělat, tak to trošičku usnulo.
(...) Ale zrovna tady
konkrétně u nás se to
pomaličku začlo měnit a začly
se dělat ty tradiční akce.
Začly se dělat čarodějnice,
který se dřív nedělaly, začly
se dělat pro děti stezka
Fotografie č. 20: pálení čarodějnic v obci X v roce 2008. Fotografie
z rodinného alba informátorů B a C. Autor: neznámý.

odvahy a mezinárodní den
dětí.“ Společenské akce

v obci X v současné době představují další důleţitý rys domova pro mé informátory a
z velké části se jich účastní a podílejí se na jejich organizování. Zmiňují především
události, jako jsou vodní hrátky, masopust nebo stezka odvahy. Také připouštějí, ţe
74

díky bohatému společenskému a kulturnímu ţivotu se za poslední léta do obce X
přestěhovalo mnoho nových rodin: [informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka]:
„Začly se dělat masopusty, vodní hrátky se teď začly dělat. Začlo se tady dělat pro ty
lidi spoustu akcí a i si myslim, ţe tim se přilákali další nový lidi.“ [informátor B,
pochází z Chomutova, *1962, podnikatel]: „Třeba stezka odvahy, to začala Renata
dělat pro děti. Ale to jsou aktivity, který tady nikdy nebyly podle mě. Ţe někdo něco
vymyslel a rozjelo se to a my v tom pokračujem, to je něco jinýho.“
V období po roce 1989 pro mé informátory znamenal domov z velké části nový dům
a společnou rodinu. Na druhou stranu však objevovali v ţivotě v obci X mnoho záporů a
touţili (především informátor B) po ţivotě v zahraničí. Obec X v tuto chvíli pro ně
postrádala mnoho rysů, které byly v jejich vnímání domova důleţité, a to krásnou
přírodu, čisté ovzduší, kvalitní mezilidské vztahy a politické zázemí. Od roku 2004
se obec X pro mé informátory stala do jisté míry opět kvalitním domovem. V současné
době se informátoři účastní mnoha společenských událostí a podílejí se na jejich
organizaci. Tráví svůj volný čas s přáteli a také zaznamenávají mnohá zlepšení ve
vzhledu obce, která připisují dotacím z Evropské Unie a Severočeských dolů a.s..
3.3.5. Závěr:
U informátorů B a C, kteří zastupují třetí generaci této rodiny, se pojem domov
v lokalitě obce X v průběhu jejich ţivota velmi proměňuje.
Přestoţe v období dětství a dospívání převládá silné místní zakotvení a domov je tak
vnímán, jako určitá lokalita, kde se informátoři narodili a kde ţila jejich rodina a
přátelé, v období dospělosti jiţ toto neplatí. Vzhledem k tomu, ţe informátoři z této
generace měli moţnost cestovat do zahraničí a poznávat kvality domova v jiných
evropských zemích, pro ně v porovnání s tím ztrácela lokalita obce X atributy a rysy
kvalitního domova.
Informátoři nyní vnímají domov jako místo, kde je krásná příroda, kvalitní
mezilidské vztahy a pracovní zázemí. To však především informátor B v obci X jiţ
nenachází. Na druhou stranu pro informátorku C je stále velmi důleţité pojetí domova
jako místa, kde ţije její rodina a její přátelé.
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3.4.

Obec X mýma očima (4. generace):

Na závěr této kapitoly bych ráda zmínila svůj vlastní proţitek domova v pohraniční
obci X, jakoţto představitelky nejmladší generace. Svůj názor na danou problematiku si
dovoluji představit i vzhledem k tomu, ţe jsem rozhovory s členy mé rodiny prováděla
já sama a podrobila jsem je své analýze a interpretaci, a tudíţ budou do určité míry
ovlivněné mými postoji, zkušenostmi a představami o ţivotě v pohraniční obci X a o
tom, jak by měl domov vypadat.

3.4.1. 1988 - 2003:
Vzhledem k tomu, ţe jsem se narodila roku 1989, zaţila jsem pohraniční obec X jiţ
jen od doby po Sametové revoluci. V raném dětství pro mě bezpochyby byla ve vnímání
domova nejdůleţitější má rodina, rodný dům a jeho bezprostřední okolí.
Domov pro mě v této době neznamenala jen má výchozí rodina, nýbrţ i širší
příbuzenstvo. Ze svého dětství si vybavuji především, jak mě hlídala prababička (F)
s pradědou (E): „Vţdycky mi připravila těsto a já jsem celej den u toho vydrţela sedět a
„pekla jsem“. Ona si se mnou hrozně moc hrála. Hrály jsme si třeba i na prodavačku a
nebo jsme chodily na procházky. Za X jsou takový rybníky a tak mě vţdycky vzala tam a
krmily jsme tam labutě.“ Domov pro mě v této době znamenal také z velké časti přírodu
v okolí obce.
V roce 1991, v mých třech letech, se vstupem do mateřské školy mé vnímání
domova rozšířilo. Uţ se můj ţivot netočil pouze kolem domu a rodiny, ale vstoupila do
něj také dětská přátelství a dětské
hry. Mateřskou školu jsem
navštěvovala, stejně jako většina
místních dětí, v obci X. Společná
přátelství jsme většinou udrţovaly i
mimo školku a chodily jsme
společně ven, jezdily na kolech,
Fotografie č. 21: děti z mateřské školy v obci X v roce 1993.
Fotografie z rodinného alba informátorů B a C. Autor:
neznámý.

nebo jsme si hrály na zahradě
s panenkami: „Taky jsem se hodně

bavila s Nikolou. Ta chodila se mnou do školky a samozřejmě byla taky z X. Měla
mladší ségru a tak jsme si takhle ve třech hrozně moc hrály. Často chodily třeba k nám
na zahradu a tady jsme blbly ale asi nejvíc jsme si vyhrály s bárbínama.“
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Do první třídy jsem nastoupila do Chomutova. Pro mě to však neznamenalo velkou
změnu, protoţe jsem šla spolu s ostatními dětmi z obce X do stejné školy a třídy. Od
třetí třídy jsem však přestoupila na jazykovou základní školu na chomutovském sídlišti,
kam jsem musela poměrně obtíţně dojíţdět. Touto událostí se částečně narušily některé,
pro mě důleţité, rysy domova. Od této chvíle obec X přestala být místem, kde jsem
měla kamarády a kamarádství jsem v této době navázala dál od domova. Tím se mé
obzory vnímání domova rozšířily a nyní uţ domov neznamenal jen můj rodný dům a
jeho bezprostřední okolí, ale zahrnoval také určité části Chomutova. Chomutov se nestal
jen místem mých školních přátelství, ale také místem, kde jsem navštěvovala různé
dětské krouţky, jako bylo tancování, malování nebo hra na kytaru: „Takţe jsem chodila
na kytaru, k tomu jsem musela mít ještě nějakou hudebku, která byla pro všechny co
takhle začínali hrát na nějakej nástroj, chodila jsem na tancování a to několikrát týdně
a taky na malování.“
Přesto, ţe většinu kamarádů jsem nyní měla na chomutovském sídlišti, jedno velmi
důleţité přátelství jsem si doma, v obci X, zachovávala stále. Měla jsem zde kamarádku,
která byla starší neţ já, ale trávily jsme společně téměř veškerý volný čas. Ten nám
zpříjemňovalo kutilství mého otce, který nám vyráběl různé atrakce: „Taťka mi postavil
na zahradě takovej dřevěnej domeček, kde byly i houpačky a různý jiný věci na blbnutí..
(...) Taťka je a byl hroznej kutil, takţe nám vyráběl takovejch věcí. Jednou nám vyrobil
třeba minigolf ze dřeva, tak jsme měli po celý zahradě rozestavěný různý překáţky ze
dřeva. A takhle u nás na zahradě jsme trávily většinu volnýho času.“
Od druhého stupně pro mě základní škola spíše narušovala mé vnímání domova.
Tím, ţe jsem byla v jazykové třídě, na nás kladli učitelé větší nároky i ve všech
ostatních předmětech. Zároveň na škole nebyly mezi některými učitel a námi,
dospívajícími ţáky, příliš dobré vztahy: „Do dneška nezapomenu jak nás naše třídní
hlídala a nesměly jsme s holkama chodit ani o přestávkách ve skupinkách na záchod.
Bavily jsme se totiţ s klukama z vyšších tříd a ona z toho šílela. Ţe prej chodíme na ten
záchod takhle jenom proto, abysme se před těma klukama předváděly.“
V období druhého stupně základní školy se mé vnímání domova opět rozšířilo a
zároveň narušilo častým odjezdem mých rodičů do Švýcarska. Vzhledem k tomu, ţe
můj domov jsem vţdy vnímala jako místo, kde jsou mí rodiče, do určité míry se nyní
přesunul spolu s nimi do malé oblasti švýcarských Alp. Domov v podobě ţivota s mými
rodiči jinde neţ v lokalitě obce X jsem však nikdy nechtěla přijmout, a to především
kvůli své vázanosti na rodnou obec, na ostatní členy rodiny a na přátele. V týdnech, kdy
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mí rodiče (B a C) jezdili pracovat do Švýcarska, jsem zůstávala doma se svou babičkou
(D): „Babička si totiţ asi představovala, ţe s ní budu sedět doma a budeme hrát spolu
nějaký hry, zatimco já uţ jsem chtěla právě lítat ven za klukama, a tak jsme se
nedokázaly shodnout.“ Nové zkušenosti ze ţivota v zahraničí, které jsem získávala při
svých častých návštěvách Švýcarska, do určité míry pozměnily mé vnímání kvality
ţivota v obci X. Nyní jiţ obec nenaplňovala mou představu domova v místě, kde je
krásná příroda a milí lidé. Přesto však rysy, které i nadále nesla byly pro mě důleţitější.

3.4.2. 2003 - 2007:
V období od roku 2003, kdy jsem nastoupila na střední školu v Chomutově, byla pro
mě opět důleţitá rodina. Je to doba, kdy do Švýcarska odjíţděl většinou jen můj otec a
já zůstávala na několik
týdnů doma se svou
matkou. Dále pak jsem
domov vnímala skrze
školní povinnosti,
záţitky a přátelství,
které naplnily můj
kaţdodenní ţivot:
„Protoţe rodiče
jednoho ze spoluţáků
Fotografie č. 22: třídní výlet v Jesenici v roce 2005. Fotografie z mého
rodinného alba. Autor: manţelka třídního učitele.

měli takovou hospodu

nebo diskotéku nebo jak to říct, tak jsme tam trávili společně snad kaţdej víkend.. no
kaţdej to asi nebylo ale pokaţdý, kdyţ někdo slavil narozeniny, tak to bylo tam a sešla
se vţdycky celá třída a někdy i některý z učitelů. „ V této době jiţ pro mě ţivot v obci X
nenarušovalo nesnadné dojíţdění na chomutovské sídliště. Postupem času se dostupnost
všeho ještě více zjednodušuje se získáním řidičského průkazu a vzdálenost od města pro
mě přestává být rušivým elementem ţivota v obci X.
Zároveň se v této době můj domov opět rozšířil díky moţnosti cestovat. Cestování
mi sice otevřelo nové moţnosti, ale na druhou stranu ještě silněji svázalo mé chápání
domova s lokalitou obce X: „Během toho, co jsem byla na gymplu mě taky naši hrozně
moc podporovali co se týče těch cizích jazyků, takţe mi o prázdninách zaplatili
jazykovej kurz ve Francii na šest týdnů, další rok znovu na tři týdny a pak ještě jednou
v Anglii na tři týdny.“
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V tomto období se můj domov redukoval především na školní povinnosti a na místo,
kde jsem měla své blízké – svou matku, své kamarády a svého přítele.

3.4.3. Po roce 2007:
V roce 2007 se měl můj pojem domova naprosto přeměnit. Přestěhovala jsem se
s přítelem do Prahy, kde jsem začala studovat na vysoké škole. Přesto, ţe jsem si zde
zútulnila svůj vlastní byt, který tu v Praze mí rodiče koupili, domov pro mě stále
znamenala obec X: „To, ţe mam tady k tomu takovýhle vztah jsem poznala aţ kdyţ jsem
šla na vejšku do Prahy. (...) Kdyţ jsem ale potom v těch devatenácti přišla do Prahy, byl
to pro mě horor. Uţ jsem v Praze tři roky a pořád jsem si nezvykla. S našima bydlíme
v baráčku se zahrádkou, kdeţto v Praze jsem zavřená v paneláku.“ Postrádala jsem zde
ty určité rysy domova jako byla rodina, přátelé a vesnické prostředí. Vzhledem k tomu
se má láska k obci X ještě více utuţila. Postupem času jsem si v Praze získala také
několik přátel, ale můj kaţdodenní ţivot se redukoval pouze na školu a na víkendy
trávené „u nás doma“ v obci X.
V současnosti si začínám uvědomovat, ţe praţské sídliště, na kterém nyní bydlím se
stává mým novým domovem. To především z toho
důvodu, ţe zde potkávám mnoho známých lidí a
mám zde několik blízkých osob, které mi
vynahrazují určitý pocit sounáleţitosti, jenţ je pro
mě ve vnímání domova nejvýznamnější. Na druhou
stranu je mé chápání domova velmi silně spjaté
s naším rodinným domem a ţivot v panelovém
domě mi neumoţňuje si vytvořit kvalitní domov v
Fotografie č. 23: já, má kamarádka a
děti z její rodiny v našem praţském
bytě v roce 2010. Fotografie z mého
rodinného alba. Autor: můj přítel.

Praze. Přesto v mém současném ţivotě existují
domovy dva – ten tady v Praze a ten v obci X, který
pro mě zůstane domovem asi uţ navţdy.

3.4.4. Závěr:
Po celý můj ţivot pro mě pojem domov znamená místo, kde jsem se narodila, kde
ţije má rodina, kde mám své blízké a kde studuji. Jiţ od narození je pro mě domov
neodmyslitelně spjatý s obcí X. Kvalitu domova v této lokalitě pro mě narušuje pouze
místy poničená příroda a špatné ţivotní prostředí. Od roku 2007 však existují v mém
ţivotě dva domovy, v obci X a v Praze, kde studuji.
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4. Pohraničí jako domov?
Pojetí domova v pohraničních oblastech České republiky je v odborné literatuře
velmi diskutovaným tématem, které se stalo aktuální s vysídlením původního
německého obyvatelstva a s příchodem novoosídlenců. Ti zde jen obtíţně hledali svůj
nový domov. „U nových osídlenců chyběla citová vazba na půdu a na obec..“135
Podle H. Bausingera byl pojem domov po dlouhá staletí vázaný „k bezprostřednímu
vlastnictví domu a dvora.“136 Tato teze se potvrdila také u mých informátorů všech
generací. Domov byl pro ně neodmyslitelně spojený s lokalitou domu především v době
dětství, kdy si domov představovali jako místo, kde se narodili a vyrůstali, tak hlavně
v období dospělosti, v němţ si budovali svůj nový domov zaloţením rodiny a
přestěhováním se do vlastního domu.
Bausinger dále říká, ţe „Domov (...) byl silně závislí na sociálních a sociálněpolitických podmínkách.“ Také toto se v mém výzkumu potvrdilo. Všichni mí
informátoři totiţ vnímali v kaţdém období svého ţivota domov jako místo, kde se
konají společenské události a kde mají své blízké a sousedy. Potvrzuje to dokonce i
postoj informátora B, který tento obsah domova sice v obci X ani v České republice
nenachází, ale o to více zdůrazňuje důleţitost kvalitních mezilidských vztahů.
Většina z mých informátorů se v pohraniční obci X nebo v blízkém okolí narodila a
proţila zde celý ţivot. Pouze informátorka F přišla z rodného Slovenska do této lokality
aţ v roce 1939. Vazba nejstarší generace na svou lokalitu byla po celý ţivot mých
informátorů natolik silná, ţe v obci X i přes mnohé potíţe zůstávali. Kvalita jejich
domova v této lokalitě však byla okupací i odsunem německého obyvatelstva a
příchodem nových přistěhovalců značně narušena.
Také pro druhou generaci mé rodiny je typická celoţivotní silná vazba k dané
lokalitě. Po Sametové revoluci se však tato situace proměnila. Informátoři ze třetí a
čtvrté generace, kteří jiţ měli moţnost lépe poznat některé zahraniční země a vyzkoušet
si ţivot a práci v zahraničí začali ţivot v obci X a celkově v České republice srovnávat
s jinými evropskými zeměmi. U těchto generací není jiţ natolik důleţitá vazba
k rodnému místu, ale spíše tito informátoři hledají kvality domova, které jim nemůţe
poskytnout ţivot v pohraniční obec X. Přesto i u těchto generací hrají obrovskou roli
rodinné a sociální vztahy, které je k obci X poutají.
135

F. ČAPKA, L. SLEZÁK, J. VACULÍK, Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce,
c.d., s. 86
136
H. BAUSINGER, Domov v otevřené společnosti, Historie pojmu jako historie problému, c.d., s. 2.
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Kromě nejstarší generace, která zaţila velké potíţe a změny v této pohraniční
lokalitě, nevnímá ţádný z mých informátorů ţivot v obci X jako ţivot v pohraničí.
Například informátorka C krásně reflektuje svůj pohled na pohraničí takto:
[informátorka C, rodačka, *1965, podnikatelka] „..takţe jsem to nikdy nevnímala jako
pohraničí. Já jsem si vţdycky představovala pohraničí jako takový podmínky studený
(smích), takový zchátralý a nepřipadalo mi to tady tak. Určitě tady byly baráky, který
byly strašně zanedbaný, ale zas na druhou stranu my jsme nikdy v takovym baráku
nebydleli. (...) Ani jsem o tom nikdy neuvaţovala, ţe bych bydlela v pohraničí..“
Fenomén domova se u různých generací mých informátorů v průběhu ţivota
proměňoval. Zatímco v dětství vnímali svůj domov především jako místo dětských her,
v době dospělosti se domov často redukoval na nově vybudovanou rodinu a domácnost.
Přesto určité rysy u některých z nich zůstávají po celý ţivot stejné. Domov by podle
nich měl být místem, kde ţije jejich rodina, kde mají své sousedy, kde se účastní
společenských událostí a kde se cítí bezpečně.
Pro většinu mých informátorů je typické, ţe domov v období dětství vnímali skrze
rodinu, svůj rodný dům, dětské hry a přátelství. Pouze u nejstarší (1.) generace se dětské
hry jako důleţitý rys domova neobjevily a naopak nejdůleţitější roli převzala práce na
rodinném hospodářství. U některých informátorů bylo zřetelné narušení domova
například těţkou prací, jakou zaţívali informátoři z první generace, rozvodem rodičů, u
informátora B, nebo politickými svátky, které vnímali rušivě oba informátoři ze třetí
generace (B a C). Dá se však říct, ţe v období dětství se u všech mých informátorů
domov redukoval na rodný dům nebo byt a na jeho blízké okolí.
Postupem času, kdy moji informátoři nastoupili do školy, rozšířilo se jejich pojetí
domova o další fenomén. Domov tedy nyní znamenal také místo, kam chodili do školy a
kde měli své spoluţáky. Základní školu reflektovali všichni mí informátoři velmi
transparentně, pouze informátor B si na dětství spojené se školou příliš vzpomínek
nezachoval. Předpokládám, ţe je to způsobené tím, ţe informátor B navštěvoval
základní školu v Chomutově, kdeţto všichni ostatní informátoři, kteří se v této lokalitě
narodili, ji navštěvovali na prvním stupni v obci X. V období, kdy moji informátoři
nastoupili do školy se tedy pojem domov rozšířil z pouhého domu na celou obec.
Informátoři, kteří chodili do základní školy v obci X museli od druhého stupně
pokračovat na základní škole v Chomutově. Tím se opět rozšířilo jejich prostorové
vnímání a do jejich světa vstoupilo nyní i město Chomutov, které bylo od této chvíle do
určité míry spjaté s chápáním domova.
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Město v jejich vzpomínkách vystupovalo ještě výrazněji v období dospívání.
Informátoři vzpomínají na trávení volného času v Chomutově, ať uţ prostřednictvím
tanečních plesů u první generace, politických svátku u druhé generace, nebo trávení
času „venku“ s přáteli u třetí a čtvrté generace. Období dospívání je všemi informátory
vnímáno velmi pozitivně, kromě informátorů z nejstarší generace, kteří nyní proţívali
traumatickou dobu v okupovaném pohraničí a v atmosféře národní nesnášenlivosti.
Dobu svého vstupu do dospělosti reflektuje většina informátorů skrze nově
budovaný domov spojený s vytvářením vlastní rodiny a s prvním zaměstnáním. Všichni
si v této době pořídili své nové bydlení a pojetí domova se téměř naprosto redukovalo
na vlastní domácnost. Tento fakt nejtransparentněji vystupuje u informátorů B a C,
v jejichţ vzpomínkách se silně promítá rekonstrukce domu a zařizování domácnosti.
Následující léta moji informátoři chápou domov především jako místo, kde mají svůj
dům, svou rodinu (výchozí i nově vybudovanou), kvalitní pracovní uplatnění a
společenský ţivot, na kterém se do značné míry podílejí. Ten se projevuje u
informátorek z první a druhé generace jejich účastí ve Svazu ţen a u informátorů ze třetí
generace organizováním společenských akcí v obci X.
V důchodovém věku, ve kterém jsou v současné době jen informátoři z první a druhé
generace se domov opět redukuje na vlastní dům a jeho okolí. Někteří informátoři
v důchodovém věku pak vnímají současnost a budoucnost negativně a skepticky, coţ je
ovlivněno pravděpodobně prizmatem vysokého věku, ve kterém se jiţ nemůţou tolik
účastnit společenských a kulturních událostí, které po celý ţivot k jejich kvalitnímu
domovu patřily.
Vnímání domova se u jednotlivých členů mé rodiny v průběhu ţivota pozměňuje.
Stěţejní tedy není proměna pohraničí, nýbrţ jak člověk stárne a jakou ţivotní etapou
prochází. Závěrem je moţné říct, ţe domov proţívá celá toto čtyřgenerační rodina
v daných obdobích ţivota velmi podobně, bez ohledu na to o jakou generaci se jedná.
Výjimku představují pouze informátoři ze třetí a čtvrté generace, kteří měli během
svého ţivota větší moţnost cestovat do zahraničí, a tak srovnávat kvality domova
v pohraniční obci X a v jiných evropských zemích.
Podle mého názoru je u všech mých informátorů domov na celý ţivot spojený
s místem, kde se narodili a kde vyrůstali a ani traumatická období v jejich ţivotě
nedokázala tuto vazbu přerušit. Domov je tedy především tam, kde se člověk narodil,
bez ohledu jestli se jedná o pohraniční lokalitu nebo nikoli. Ta jen můţe ovlivňovat
kvalitu domova. U všech mých informátorů, snad kromě informátora B, lze tedy říct, ţe
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lokalita pohraniční obce X je a v kaţdém období jejich ţivota pro ně byla
respektovaným domovem.
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6. Přílohy:
6.1.

Příloha č. 1: Doslovné přepisy rozhovorů:

Informátoři E a F:
Rozhovor č. 1:
Název projektu: Ţivot v pohraničí z pohledu čtyřgenerační rodiny
Datum konání rozhovoru: 30. 1. 2010
Místo konání rozhovoru: obec X (u informátorů doma)
Jména informátorů: E a F (rodinné postavení: praděda a prababička)
Jméno tazatele: A
Rozhovor se konal u informátorů (E a F) doma a bohuţel nebylo moţné provést
jednotlivé rozhovory s kaţdým zvlášť. Proto jsem přistoupila ke skupinovému
rozhovoru. Ten měl určitě své výhody, například jeden informátor mohl doplňovat toho
druhého, pomáhal mu u věcí, které jiţ zapomněl a podněcovali navzájem další vývoj
rozhovoru. Přesto si myslím, ţe v tomto případě převáţila negativa skupinového
rozhovoru a to především fakta, jako ţe si informátoři navzájem skákali do řeči a ţe
informátorka F často přerušovala vyprávění či přemýšlení informátora E s tím, ţe chtěla
rozhovor ukončit.
Tento první rozhovor provázely určité rozpaky. Především informátorka F dávala
najevo nedůvěru k nahrávacímu zařízení. Často v průběhu povídání rozhovor
ukončovala a bylo očividné, ţe se nechce vracet k bolestným vzpomínkám například na
válku.
Informátorka E se několikrát zmínila také o fotografiích, avšak odmítla mi je ukázat,
ţe prý by je musela jít hledat.
Naopak informátor F vypovídal podle mého názoru o svém ţivotě vše velmi upřímně a
ani nepříjemná témata se nesnaţil „zamést pod koberec“. Přesto atmosféra při
rozhovoru nebyla uvolněná a velmi jsem se musela snaţit, abych nepoloţila nějakou
otázku, která by informátorku F vedla k ukončení rozhovoru.
Rozhovor jiţ musel být ukončen vzhledem ke zjevné únavě obou informátorů a byla
domluvená další schůzka, při které se rozhovor dokončí.
A: Dědo, jestli by jsi mi mohl povyprávět něco o svém dětství a o svých rodičích?
E: O rodičích?
F: To byli zemědělci, hospodařili a co jinýho no …
E: Chodili jsme …
F: Byly tři děti.. dva jste byli.. tři
E: Tři
F: Heleť byly tři děti no … a děda dělal v zemědělství … Došel ze školy a musel
pomáhat, takhle se to dřív dělalo. Kdyţ uţ byl potom starší, tak měli koně, tak chodil na
pole s tátou..
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A: A ty jsi tady byl uţ od narození v obci X, dědo?
E: Já jsem se tady narodil …
A: A ty jsi měl české nebo německé občanství?
E: Ne, české.
A: A jak to bylo, tvůj tatínek byl Čech?
E: No, a maminka Němka.
F: Babička byla Němka.
E: Ta se taky narodila tady ve Spořicích, tam měla své rodiče ..
A: A tatínek byl taky tady odsud, nebo ten sem přišel?
E: Ten přišel z vnitrozemí, on tady dědil to hospodářství … To bylo tak, on dělal na
šachtě a pocházel od Prahy … jak se to jmenuje … jeţiš marja …
F: No všecko si nepamatuje …
E: Jsme starý uţ … od Berouna tatínek pocházel. A on tady něco dědil, ale od koho to
ani nevím, neříkal nic tenkrát od koho. Tady potom pracoval na šachtě … My jsme měli
menší hospodářství .. on dostal potom pole od ministerstva zemědělství to bylo to byl
v tom … 1914 … Pak byl taky na vojně … Chodil, tady byl důl, tady v obci X chodil na
šachtu a potom ještě ….
F: No a potom jak dělal na poli … no
A: Takţe on pracoval na šachtě a ještě pak k tomu doma na hospodářství?
F: No
E: To bylo takový menší hospodářství. A to to dělal po práci … ta …
F: To víš to nebylo jako dneska…
E: Ta šachta byla v Březnu … tak mezi X a Březno.. to víš no … no a potom byl taky
… potom šel na vojnu … taky tu byl na vojně … 1914 … potom přišel domu z vojny,
byl raněnej tady na ruku … no a ….
F: Samá práce no …
E: No to víš to on… my jsme… no já jsem chodil do školy tady v X no a byla jedna
třída jenom … tam chodili jsme do pátý třídy tady a od pátý jsme chodili do
Chomutova.
A: A tady ve třídě to jste byli jenom Češi nebo i jiný ..
E: No to byli…
F: Ty byli zvlášť ty Češi.
E: To i Němci co byli tady, smíšený manţelství jo, tak ty chodili taky tady … to bylo
dobrovolně tady ty ty byli německý národnosti ale ty byli taky smíšený manţelství … ty
chodili do školy tady a i mateřská škola tady byla… to bylo v jedný budově
A: A oni tedy chodili do jiný třídy neţ vy?
E: Němci? No ty měli svojí školu tady.
F: No ty se učili německy a oni v češtině no …
E: Tady to byla německá škola a česká škola to byl obyčejný barák, tady nahoře jak je
… jak se jme … jak se …vedle vedle toho …vedle Bţochovejch … tak tam byla ta
česká škola … a první první škola ta byla tady jak bydlel Rampas … ne ten … jak to
zbourali jak … kvůli tý šachtě … to bylo taky jen obyčejný barák, to bylo první třída
tady v X … česká!
A: Co jste se tam všechno učili? Jaký jste jste měli třeba předměty ve škole?
88

E: No tam byla jenom … co tak do pátý třídy … to byl taky to nebylo aby byly všecky
tady ty předměty … to bylo český jazyk no a ty druhý třídy ty vyšší ty byly aţ
v Chomutově, tam byl zeměpis potom a.. ty všecky ty … jak se kreslí … no všecky ty
třídy potom byly v Chomutově
F: (smích) Devadesát let a prosim tě co si ještě všecko pamatuje …
A: Potom v Chomutově jste byli taky rozdělený na Čechy a Němce?
E: Ne, to bylo čistě český národnosti všecky, tam nebyly německý
A: A ani jiný národnosti tam vůbec nebyly …?
E: Ne, to bylo tam jako tady, ty smíšený manţelství, to bylo většinou český národnosti
tam to bylo…
F: No, konec (smích)
E: Jo?
A: A Němci měli i v Chomutově jinou svojí školu?
E: No taky
F: No to víš, tam byla měšťanka
E: Tady byla jenom ta třída do pátý třídy a potom taky chodili … tam byla taky
německá…
A: Ono jich asi bylo víc neţ německejch škol?
E: No tam jich bylo víc … to bylo víc … tady bylo málo … my jsme tam byli kolik asi
.. nějak jestli tam bylo moc nejvíc patnáct dětí tam bylo
A: A stýkali jste se nějak i těma německejma dětma?
E: Jo
F: To víš …
E: Normálně jsme se s nima stýkali běţně
F: Hm, kamarádi taky, co …
E: Aţ potom devatenáct … třicet osm … jak zabírali Němci, tak od tý doby potom se to
nějak rozdělilo….
A: Takţe do té doby jste to nějak nerozlišovali, kdo je …
E: Ne, ne to vůbec … jestli to byl Němec nebo Čech nebo … mluvili jsme česky ehm
německy
F: Jako dneska, ne? Všecky národnosti jsou tady.
E: Mluvili německy normálně, ale oni česky neuměli ty
F: Oni se moc ne to .. neučili … za to ţe to bylo těţký pro ně
E: Ale ty smíšený manţelství ty uměly .. ty uměly česky no … ty chodily … to byla ta
Rohrová … ta Ida
F: Postlová Anděla ..
E: Chodily všecky do jedný školy
F: Ta se mnou dělala
A: A vy jste mluvili i doma česky nebo jste mluvili doma německy?
E: Česky a i německy, táta uměl taky německy. Ten se naučil normálně…
A: Maminka ta uměla česky?
E: Taky uţ uměla…
F: Rozuměla a všecko…
E: No, naučila se uţ, ale bylo to znát no, ţe to je původ německý národnosti….
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A: A ty jsi byl ze sourozenců nejstarší, dědo?
F: No, no …
E: No, já byl nejstarší
A: A co tady bylo, co jste třeba dělali, kdyţ jste byli malí, bylo tu nějaký hřiště nebo …
E: No bylo tady hřiště, to jsme kopali před barák tam jak je
F: No u Lojza tam, vedle tety Hildy jak bydlí…
E: Naproti tam, to byl takový dlouhý ten, jak je teďko ten park, jak jsou ty baráky tak
tam
F: No tam se hráli no…
E: A hřiště bylo taky tady nahoře jak bydlí teďko…
F: Jak jsou postavený…
E: Jak Pavlína bydlí, tak tam bylo hřiště, tam hráli fotbal normálně ti velký..
A: A tady jak je teďko hřiště to nebylo viď ještě?
E: Ne to nebylo, to udělali aţ teďko, to bylo aţ od pětačtyricátýho roku… tady co to…
F: No dědo dost uţ …
E: Ale to no… my jsme potom… jak jsem to,potom jak jsem vyšel školu, tak jsem
pomáhal tátovi na pole, protoţe on marodil hodně se ţlu.. tim ţaludkem, měl nějaký
potíţe pořád, tak jsem ho vez pořád k doktorovi, tak jsem potom všecko dělal na poli …
všecko, orali a všecko moţný … no co…
F: Koně vodil…
E: ..co bylo třeba no … no a potom
F: Ve ţních všecko, nebyly kombajny, nic nebylo, teďka je pohodlí všechno..
E: No, to bylo všecko ruční… No a potom…potom přišli ty…obsadili potom ty
německý Němci bylo 1938, tak jsme měli strašný problémy… to potom tátu odvezli,
zatýkali nás i mě.. byli jsme v Chomutově na výslech no a to potom, to bylo strašný …
Potom nás, jsme přišli z pole s koňma, tak nás tady, řikali ţe tady jsou Němci, český
vojáci, protoţe ty tady obsadili ty pohraničí naše, potom se museli stáhnout zpátky do
vnitrozemí, tak oni podle mě potom ţalovali nějak ty Němci, ţe tady máme nějaký
český vojáci schovaný, tak nás tady pořád vyslýchali, furt nás tady honili .. no a to
potom … to bylo…
F: Tátu vzali..
E: No
F: Ten byl v Terezíně, tam zůstal, přivezli ho…
E: Potom, to nás nejdřív vzali nám všecky ty hospodářství..
F: No všecko, koně, krávy, všecko
E: Všecko, co jsme měli, tak nám všecko vzali .. no a potom pořád nás vyslýchali pořád
nás.. chtěli nás jako zničit…tak ho potom zavřeli, byl v Mostě, v Mostě tam byl asi dva
roky
F: No a potom byl to aţ někde..
E: Potom byl v Německu v Bayreuthu
F: No a uţ nepřišel
E: Potom v pětačtyřicátým potom..
F: Ho přivezli..
E: Přivezli ho..
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F: Mrtvýho…
E: Ne to bylo to nám oznámili, to on odtamtud ho vzali ty, Američani, vojáci.. vezli, jak
šli potom na Prahu a on potom uţ potom v Chebu nebo v Aši to bylo..to uţ nemoh, uţ
byl zasláblý, tam zemřel..no a ty vojáci nám poslali dopis, ţe ţe je pochovanej v tom
Chebu, tak tak jsme potom ho nechali převézt, to uţ byl pohřbený, nechali jsme ho
převézt a tady jsme ho potom pochovali tady v X
F: Přivezli ve dvoch rakvích myslim, to mělo jenom okýnko a bylo vidět jestli je to on
trochu ale… no…
E: No a my potom, my potom taky chtěli, abych šel k těm Němcům do zemědělství jo a
pořád chtěli, pořád chtěli, abych podepsal německý národnosti.. mě .. táta pořád řikal
nepodepiš to, mě pořád volali na to, na to ministerstvo tady v Chomutově, tak pořád
jsem řikal, ţe nejdu ţe nevstoupim do ..no tak potom .. mě vzali jako do práce do
Polska..byl jsem v Polsku, tam jsme stavili pro Němci ty .. ty tábory jak potom útočili
na to na Polsko a všecko, tak já jsem tam potom odtud utíkal zpátky, jel jsem s vlakem
do Dráţďan a potom jsem šel zase sem domu..ale pořád mi pořád mi chtěli nutit, abych
se přihlásil na tu německou národnosti a tak..tak potom jsem šel do toho.. tak.. do práce
tak jsem řikal do německýho zemědělství nepudu, tak jsem šel.. tak mi jedna německé
národnosti tady v X to.. Neumann se jmenovala.. to bylo ta pani.. ta byla zaměstnaná, ta
dělala u nějakýho vedoucího v pivovaře no takţe ta říká: „Pane, tady máme taky
zemědělství..“ v tom pivovaru, tak mě potom vzala tam do práce, ale tak jsem do
zemědělství jsem nešel, dělal jsem závozníka.. jo .. a to potom tam.. tam byli
německy..ty francouzský vojáci ty byli nějak tady, ty Němci je zajeli
F: Zajali no jo
E: Zajali, tak tady byli na práci.. to byli samý Francouzi.. Tady taky byli v X, jak je
hospoda tady nahoře tam byla, tam byli taky na práci u těch zemědělců německých u
tych…
F: U tych sedláků aj byli..
E: No u tych sedláků tam dělali … no a tam sem potom..potom přišli zase ta druhá…
F: Udělal zkoušky a jezdil…
E: Potom jsem …jeden německý ten… občan v tom pivovaře řikal: „Heleť..“ tam byli
samý zajatci v tom pivovaře, ty řidiči.. „potřebujem řidiče“, tak mi dali moţnost udělat
ten řidičák.. no tak jsem potom jezdil s autem..
F: A potom naposled autobusem (smích)
E: No a ty Francouzi taky, ty tam pořád bombardovali ty Američany…kaţdou chvilku
F: Byla válka no..neţ byl konec..
E: Byl vţdycky nálet na ten S.. Staliňák.. tam vţdycky ty letadla vţdycky přilítaly
z toho západu, no tak kaţdou chvilku jsme utíkali do toho..do bunkru, do tych
F: Do sklepů
E: Do sklepů a všude.. no a ty Francouzi taky, ty zahynuli, bombardovali tam Kam.. tam
u Kamencovýho jezera.. jeli vţdycky s autem s uhlím vţdycky do podniku a tam potom
zahynuli, jak házeli ty bomby
F: Roztrhalo je to tam
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E: Akorát byly vţdycky vidět ty… boty.. no to bylo všecko roztrhaný..no a to… potom
zase potom… uţ to ty Američaní se přibliţovali potom z toho Chebu, tak jsem tam vozil
německý ty do Chebu.. a to se vţdycky jezdilo v noci aţ kdyţ bylo tma..
F: Aby vás nebylo vidět..
E: Protoţe tady lítaly ty.. ty…
F: Hloubkový..
E: Ty hloubkový letadla..ty anglický a americký a jak si šel na pole, tak… začli střílet..
tak to se všecko se jezdilo v noci… zásobování, brambory, všecko to byly… krechty na
pole… a to všecko v noci, protoţe oni nevěděli, ţe my jsme, ţe my jsme Češi, oni si
mysleli, ţe to je německý národ, tak stříleli… všecko moţný… jak se objevilo auto na
silnicích, tak uţ..
F: Co veze, no, kontroly
E: No… to pořád tady…potom jsem… co jsem to potom dělal..
F: No nic, bylo konec..
E: No to ještě bylo daleko..
A: Ty jsi do války nemusel?
F: No nebyl..
E: Oni právě chtěli, abych si abych si jako národ, abych musel potom k vojákům a to
právě to právě jsme nešli.. táta řikal : „Nechoď nikam.. ať to dopadne jak chce“… No a
potom jsem, potom bylo zase ten v pětačtyřicátým, kdyţ byl konec ten tý..
F: Války..
E: Kdyţ ty Rusové obsadili potom ten tady jako Německo, to bylo německý, to byl
Protektorát ne tady dole a tady to bylo německý… tak to jsem potom…to jsem jezdil
autem zase..to jsem měl taxika, dělal jsem taxikáře u nějakýho podnikatele…to byli
samý národní správce tenkrát..ty obchody a všecko ty podniky, to bylo všecko, národní
správce se to jmenovalo..no tak jsem potom..tak jsem potom jezdil..všecko moţný
potom, koloniál jsem rozváţel zboţí všude.. celý okres.. no a potom, potom jsem šel do
ČSAD v jedna.. v jednapadesátým..
F: A jezdil kolik..jezdil třicet let?
E: No, tam jsem byl třicet.. dvaatřicet roků..
F: No.. autobusem…
A: Jak jste vnímaly konec války?... Vy jste museli bejt šťastný ne, kdyţ válka skončila..
F: No, jeţišmarja… a ne my jenom, všechny lidi
E: My jsme měli strašný, strašný potíţe.. za války, kdyţ tady přišli Němci, ty nás.. my
jsme nesměli chodit na chodník, museli jsme chodit po silnicích.. házeli nám, házeli na
nás kameny a všecko moţný.. ţe jsme…
A: Ţe jste Češi?
E: No a i ta Hilda, sestra… no a ten.. bratr, ten se učil.. to já jsem byl doma, protoţe táta
byl strašně jako nemocný
F: Najstarší no tak..
E: Nejstarší tak jsem byl na tom hospodářství. Bratr, ten Lojza, ten se učil zámečníkem
no a teta Hilda ta…
F: Dělala aj na Poldovce.. na tom..
E: Na Poldovce
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F: Tady jak byla Poldovka a v tom taky ještě asi dva roky..taky někde dělala.. to ještě
byla…v pivovaře byla taky..nosila poštu..na poštu chodila pro poštu
E: Potom jsem.. to bylo po válce… (ticho).. počkej… co jsem to chtěl říct…
F: Ale uţ nic!
E: Ne..ještě….
F: No co..konec!
E: No a v pětačtyricátým tady jsem dělal, protoţe jsem byl jediný Čech tady.. tamty
všecky odešli.. toho statkáře toho, taky musel odejít.. a potom tady byli nějaký mladý
kluci, ty byli zaměstnáni taky..
F: A jeli domu, všechny domu..
E: Ty, ty byli zaměstnaný na Poldovce no a v pětačtyricátym pak přišli Rusové.. tak
jsem dělal tady prvního předsedu X..
F: Ale dlouho ne..
E: Protoţe tady nikdo nebyl, akorát tady byli potom nějaký ty, co dělali na Poldovce, to
byli mladý kluci jako já, to byl.. jeden ten byl z Písku a to jsme tady zastupovali tady tu
starostu jsme dělali.. já jsem dělal starostu a tamty mi pomáhali, mi jsme tady přidělá..
přidělili chleba tym Němcům a všecko.. všecko co tady bydleli…
A: Němci museli po válce odejít, ne? Nebo jak to bylo?
E: No ty ještě po tym..po tom..
F: Byli tady ještě chvíli..
E: Byli tady ještě, ale.. no dlouho ne, potom museli odejít, to bylo asi natřikrát to bylo,
ten odsun..
F: Ále dejte pokoj s tym..
E: Některý šli hned a některý to byly taky smíšený manţelství, ty šly aţ naposled.. ty
taky.. to bylo dobrovolně.. to kdyţ manţelka byla ten..Němka a chlap byl Čech a tak
odešli taky no.. nechali tady.. no dostali ty tenkrát, dostali zaplaceno jak kaţdý měl
baráček..
F: A jo, ty dostali v Německu, ty si tam vily pěkně pak stavili, ty dostali hodně peněz..
A: Za to, ţe odešli?
F: No, za to ţe odešli
E: No a to…
F: A všude ne, to tady jak byli.. ty jenom, ty ne.., ţe ne?
E: Německý národ to tam jim dávali ty .. ty peníze.. to odškodnění takový
A: Takţe vy kdybyste odešli, tak to byste nic nedostali, ne?
E: Ne, to nic.. No já bych nešel, ani za nic.. co bych tam dělal..
A: Za války, kdyţ jste tady měli takový problémy, ţe jste tady vydrţeli..
E: No..to to bylo strašný..
F: No to se tenkrát nikdo nikoho neptal, neboj se tenkrát.
E: Tenkrát tenkrát..Rusové..jeţišmarja.. Němci jak nás tady pořád hlídali.. automat před
sebou a jen takhle to zmáčknout.. jsme měli takový potíţe strašný..
A: takţe vy byste ani nemohli odejít, ani kdybyste chtěli..?
E: Né, to sme to.. ty nás hlídali..hlídali nás..my jsme nesměli to, nesměli dělat, co jsme
chtěli.. to uţ jsme ţádný hospodářství neměli…
F: Pobrali koně a pobrali krávy a …
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A: Proč oni vás takhle hlídali..?
E: Proč, protoţe jsme byli Češi no.. to bylo.. dřív ty Němci, co tady byli ty Němci dřív,
před válkou, to jako nic, to jsme byli spolu.. to se chodilo tancovat, všecko moţný, do
hospody.. všecko a…a…
F: Najednou byl konec.. byla válka tak to víš..
E: přišli potom ty.. ty německý.. ty nebyli tak nejhorší jako potom ty všeněmecky.. ty
nám potom řikali jak tátu i zavřeli, to byl jeden jeden švec, ten řikal, ţe, řikal, ţe aţ se to
vrátí, ţe je pověsej, no tak.. chtěli ho odstranit, tak ho zavřeli..
F: Ale no jo..
A: Takţe s kamarády, co jsi měl z dětství s těmi..
E: no dřív to byli kamarádi a potom byl konec..jak byla ta, jak byla ta.. přišel ten
Henline ten..to byl vůdce německý partaje..tady tý..no… a ty chtěli všecky odstranit
jako ty Ţidy chtěli zničit Němci, tak ty Čechy taky, ty chtěli všecko tady zničit…
A: Takţe oni se vás trochu uţ stranili..uţ se s vámi nebavili ti vaši kamarádi..
E: Ne ne ty.. jeden druhýho se báli, aby se s námi mluvili.. to se báli… my jsme tady
měli, tady byli Francouzi, ty byli tady v hospodě Francouzi tam bylo asi třicet nahoře
tady na sále, ty byli rozděleni po tych sedlákách
F: Na poli dělali no
E: A ten .. ti francouzský vojáci tak načerno nás navštívili.. a to bylo riziko.. kdyby nás..
se to dozvěděli, tak nás odstřelí hned.. ten.. vţdycky přišel k nám a v noci..poslouchali
jsme Svobodnou Evropu.. ty Němci ty, chtěli vědět co se děje to v tom.. Francii a
všecko
F: Poslouchali
E: Poslouchali jsme rádio…
A: Francouzi se s vámi bavili i přes to riziko..
E: No tak.. kdyţ nebyli ţádný lidi tady.. protoţe měli strach taky, aby nás neodstranili..
F: Ale oni taky měli.. nesměli se moc bavit.. to prosim tě… to je vţdycky přivedli tam
do pivovaru taky, s nima vojáci německý, to nebylo ţádný to..
E: Tam bylo hodně tych..
F: Vţdycky je přivedli a.. tady je taky hlídali a
A: U těch Němců to nebylo, ţe by se třeba potají s vámi stýkali nebo..
E: No.. taky, potajně.. byli tady Němci, co byli opravdový.. ty nás podpořili no.. ty byli
naproti ten sedlák, ty byli naproti, ten taky se s námi bavil kolikrát.. ale tak, nesměl o
tom nikdo vědět.. tam jsme chodili, ten nám vţdycky dal tu.. řepu cukrovku.. tak jsme
vţdycky pálili kořalku
F: (smích)
E: Ten Němec.. a jemu jsme taky vţdycky dali něco a on nám vţdycky dal cukr.. on
vţdycky dostal něco za tu cukrovku.. konec roku vţdycky dostali jako příděl.. nějaký
cukr
F: Melasu dostávali..
E: No melasu no.. a i cukr
F: A takový z té.. no jak dělají cukr víš.. z tý..
E: Řízky..
F: Řízky takový
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E: To je z cukrovky to bylo no..
F: No z cukrovky takový ty no.. Konec!
E: Ještě, ještě..
F: No co ještě..
A: A ty co se s vámi stýkali dál ty Němci, to byli ty z dětství?
E: No .. no a některý ty nás, ty nás.. měli jsme strach od nich.. a to bylo určitý nějaký
lidi no.. co byli smíšený manţelství, co tady zůstali dýl.. ty taky potom odešli později..
tak tady byli jsme potom sami.. úplně sami..ten ten statkář, to byl taky Čech, to byl
veliký dvůr, jak je dole to JZD, tak ty odešli všecko.. no museli odejít, protoţe tady..
(ticho)
A: Proč vy jste zůstávali tady, kdyţ ty ostatní odcházeli?
E: Co?
A: Proč vy jste zůstávali, kdyţ ty ostatní odcházeli?
E: No kam jsme měli jít, kdyţ jsme tady byli narozeni.. jsme se tady narodili, kam by
jsme jeli? (ticho)
A: A jak ty Němci potom odcházeli po válce, to byli i ty se kterýma ty jsi se znal, ne?
E: Taky odcházeli.. potom pozdějš.. odešli taky no..
F: Ty starý uţ pomreli všecko hodně..
E: No.. dneska uţ neţijou.. to uţ málo.. to uţ taky byli nějaký starší uţ neţ já…
A: Ty jsi s nimi nějak zůstával ve styku? Vy jste si dopisovali, ne?
E: No, dopisovali jsme si.. hodně..Taky potom, kdyţ to bylo všecko klid …
F: Aţ po válce, aţ po válce..
E: Nás, nás navštěvovali.. navštěvovali nás hodně. Oni tady bydleli, měli baráky, tak
byli zvědavý zase jak to tady vypadá..
F: A uţ mě ukazovali tady baráky jak mají postavený tam všude..
E: I nás, i nás pozvali na návštěvu do Německa, jsme taky byli..
F: My jsme no.. i já jsem byla s dědou no..
A: To bylo kdy?
F: No ko.., no po válce ale kolik let to je, to není tak moc let?
E: Hm.. dvacet.
F: Dvacet let to je, jak jsme byli u toho, to není..
E: Ne? No to je..
A: To bylo aţ teď někdy, jak padnul komunismus?
F: No no prosim tě, to bylo od Manesmanky tam jeli.. fotbal hráli
E: Ten německý národnosti, se jmenoval Liebel..
F: U toho jsme byli..
E: ten dělal v Německu do fotbalu.. oni sem jezdili do Maďarska, do Československa,
tady hráli fotbal.. ty německý.. to všecko bylo po válce uţ potom.. no a ty nás, ty nás
pozvali tam.. chomutovský fotbalisti hráli tam nějaký turnaj, tak nás tam vzali do
autobusu.. on to zařídil a neplatili jsme vůbec nic.. tak nás tam pozval..
F: Týden jsme tam byli.. ono chodili na fotbal a já s pani.. s jeho manţelkou jsme
chodily po krámech (smích) kdyţ jsem tam poprvně přišla tak (smích) do krámu.. to víš
tady brambory špinavý jo.. to bylo umytý tam všechno.. já myslela, ţe jsou to nějaký
ty..
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E: (smích) Citróny
F: Citróny lebo co (smích).. no a to všechno tak čisto všude..
A: A to jste jeli aţ kdyţ padnul komunismus.. a předtím jste tam jet nemohli, ţe jo..
E: To víš.. to se nesmělo přes hranice..
A: Ani předtím neţ začal komunismus?
E: Jedině potom kdyţ byla starší ta.. ta první republika.. tam taky to bylo všecko na pas,
tam nesměl kaţdý..
A: A vy jste tedy nemohli za první republiky?
E: Ne no to jsme byli mladý, to jsme ani moţnost neměli, abychom si někam cestovali..
F: Teďka se můţe všude..
E: No teď se můţe všude no to víš.. (ticho)
A: Kdyţ Němci odcházeli po válce, tak sem přicházelo jiný obyvatelstvo?
E: No ale to…to byly ty český národnosti to obsadily tady.. co byli ve vnitrozemí ti.. to
bylo.. oni tam dělali kočího a tady potom zabrali hospodářství po Němcích
A: Takţe si tady polepšili ..?
E: Polepšili a .. potom taky.. potom přišli taky ty volyňský Češi.. sem do Čes.. do toho
tady do toho území.. to bylo.. tak ty potom to obsadili hodně a potom i český
národnosti, co měli tady ty.. všecky ty hospodářství a ty úřady, všecko.. protoţe tady
bylo málo.. no v Chomutově bylo dost Češi.. tam bylo víc jo.. tam, tam bylo hodně.. ale
tady, tady jsme moc nebyli.. tady v X tos moh počítat (smích), učitel byl taky
z vnitrozemí..
F: Taky šel potom pryč viď a taky..
E: No všecko pryč..
F: Jel domu..
E: ty uţ, ty uţ.. dřív neţ třicet osm, 1938 ty uţ odešli.. potom uţ tady ty školy potom
tady byly zrušený, jsme chodili všecky do Chomutova.. potom zrušili tady ty.. to se uţ
nevyplatilo tady..tady jsme byli pár. Ty německý, co ty německý národnosti to byly
smíšený manţelství, tak ty uţ taky nešli do tý školy.. no tak já uţ jsem potom vyšel uţ
tu školu..
A: Za války taky uzavírali český školy?
E: No.. to uzavřeli všecko..
A: Nesmělo se vyučovat ani v češtině?
E: Ne, to se nesmělo.. to uţ nesměla být ţádná česká škola nic.. to všecko zrušili..
všecko no.. všecko německý.. to byly ty úřady český, to všecko zrušili.. aţ potom
v pětačtyricátým zase se to objevilo.. obnovili.. (ticho)
A: Vy jste se stýkali s novým obyvatelstvem, co přicházeli Češi z vnitrozemí a tak?
E: No to víš ţe jo.. já jsem jim přiděloval ty, ty statky tenkrát..
A: Takţe jste měli dobrý vztahy mezi sebou?
E: No, to uţ potom to bylo normální.. protoţe přišli z vnitrozemí
F: Přišli noví lidi, tamty museli všichni odejít, nemohli nikoho udávat a…
E: Přišli potom na obecní úřad, já jsem dělal toho starostu, tak jsem jim..: „Hele tady to
máš ten statek, ten si převezmi..“ no a potom to museli.. to byla ta reforma.. to museli
potom.. to bylo strašně laciný.. přidělovali ty statky osobně, aby to měli ve vlastnictví…
A: Co s volyňskými Čechy, s těmi jste se taky normálně stýkali?
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E: No normálně jsme se stýkali.. normálně jako… to uţ tady Němci nebyli, akorát
nějaký ty smíšený manţelství, ale to bylo málo.. to jsme se stýkali normálně.. já nevim
proč oni.. no oni odešli tam to byla ta Podkarpatská Rus, bývalá.. Česká republika..
Československá republika to byla.. Čechy, Morava, Slovensko a podkarpatská Rus… to
je ta to je ta ta Ukrajina.. odtamtud.. moţná, ţe za těch starých časů, ţe se tam tam
nastěhovali odsud do tý, do tý Ukrajiny a potom se zase jako vrátili sem.. (ticho)
A: A kdy jsi se oţenil dědo? Kdy to bylo? To bylo za války kdyţ jste se poznali?
F: Po válce..
E: Po válce, právě jsme se poznali v tom pivovaře.. tam.. její rodiče se potom.. ty měli
jít do Ameriky, tak to všecko na Slovensku.. no neprodali ale.. uţ se jako.. šli potom..
to ale, to ale ještě bylo Německo, jak jste se sem nastěhovali?
F: No dyť prosim tě, dyť jsme měli jet jako dneska.. všecko papíry hotový a ráno
E: V osmatřicátým roce
F: No v osmatřicát..
E: To byl ten převrat
F: No.. heleť.. my jsme měli jet.. ráno, ţe nás odvezou.. my jsme.. táta měl dva bráchové
a dvě sestry heleť .. a to uţ natáčíš, ne?
A: Jo
E: Prosim tě, to nic není
F: Heleť.. můj ţivotopis, kdyţ já ti to budu povídat, tak bys rikala : „To neni pravda“
(smích).. Heleť…Tatínek byl najmladší a jemu zemrela maminka aj tatínek ve válce, jak
byla a maminka taky.. za první války.. no a hele.. a jemu byly čtyri roky a teta ho
vychovala.. vedle sousedka.. Bylo jich pět dětí: dva bráchové byli v Americe aj dvě
sestry a on.. jeho samýho toho malýho s sebou nevzali, zatoţe ho neměli kam dát,
takového malýho co tam ještě.. ţe ho potom vemou jo.. tak ta teta ho porát vychovávala
jo.. no teta.. no a on byl takovej.. no a my jsme měli dostali papíry, ţe u doktora, do
Senice museli jsme jít k doktorovi, ţe jsme zdravý a dostali jsme ten.. z Ameriky jsme
dostali takový balíček malej, tam byly prášky a papíry..
E: To povolení..
F: No povolení no heleť.. a povolení a papíry v tom, u doktora všecko dobrý, všecko
dobrý a soused nás chtěl odvézt na nádraţí, zatoţe to bylo tak daleko jako tady odtuď no
jako za Březno někam, jako do Března.. a on říká: „Co, já vás odvezu ráno.“ .. a uţ
jsme.. a najednou telegram, přišel počťák, tatínek, ţe byl voják, nesmí opustit.. uţ bylo
na lodi to.. válka uţ se všecko chystalo.. no.. no heleť to se chystalo uţ, tak my jsme uţ
nemohli jít.. heleť a táta.. baráček takovýhle.. jo.. tak to tam si uţ pro.. koupil jeden a uţ
to bylo zaknihovaný.. peníze měl z toho a nějaký pole byly a nic jsme neměli z toho.. no
tak co…
E: Potom šli potom do toho..
F: Heleť, táta potom se sebral no.. táta se sebral a ţe ide do Německa.. tam nebyla práce,
tak se přihlásil, ţe ide do Německa do práce.. tady sem.. a on byl v Dresden Neustadtu..
tady v Dres.. Dráţďanech.. no heleť… tak a …
E: On tam byl sám.
F: Sám tam byl, on šel první sám, zatoţe nás nechtěl brát, nevěděl kde budeme spát a
kde budeme.. kde budeme.. co kde bude.. no dobrý, to dneska uţ vím.. Heleť a.. no tak
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jsme byli doma a on ríkal, nebojte se, já to tam vyřídim a vemem, pojedete všichni
potom jo.. heleť .. a on tam byl asi.. ani ne dlouho, potom bylo po válce, ţe jo.. on tam
nebyl.. neţ to vyřídili všechno.. a to si pamatujem, ţe jsme jeli za ním ještě.. uţ to měl
vyříděný a on potom tam, ţe bude končit a my jsme museli na něj čekat, zatoţe on to
tam.. v Senici to tam na nádraţí nějak špatně napsali a to bylo jenom do Pasau, Pasau..
E: Do Rakouska
F: Do Rakúska jenom, víš? A teďka maminka to měla v tom a .. kam máme jet jo.. a
najednou to prohlíţeli a rikali.. my musíme vystoupit v Pasavě.. Máňa, Jenda, já a
maminka.. heleť... a teďka jsme museli v tej Pasavě, to si pamatujem taky.. bylo jako
lidičky jezdily a na druhý straně jsme museli jet, bydleli jsme zatím v takovom starom
baráku a taky to byly jako.. dole byl hotel.. hm nahoru hotel a dole byly takový
místnosti jenom víš jako pro ty, co se opili lebo co, tak tam jsme museli byt jo.. no ale
byli jsme tam týden, neţ táta přijel pro nás.. a táta potom rikal, ţe uţ tam nebude, zatoţe
uţ bylo preci taky konec.. jo.. všecko, ţe tam nebude, tak jsme se ze.. zase jeli a to jsme
byli zase zpátky, aj v Dupově jsme i byli.. kde my jsme všude byli.. panenko Marja..
heleť a teďka ti něco řeknu.. aby nám jídlo nedali zadarmo, zatoţe my jsme neměli
peníze.. nic, ţe jo, ani korunu.. nějaký.. německý, vůbec nic.. heleť a nás museli.. mě a
Máňu.. kaţdé ráno s lodičkou a stáčely jsme tam ty.. limonády.. víš..abysme si..
abychom v poledne dostali polívku a chleba alebo něco nějaký guláš lebo co.. no tak…
a najednou táta tam, jéţiš marja, my jsme byli rádi a on říká: „Já tu nebudem.“ No a já
nevím tenkrát.. no.. do.. do tej Dupavy.. prvně tam jsme byli.. a on potom kaţdou
chvilku někam lítal.. kde trochu platili víc, uţ tam byl.. tak jsme se dostali aţ sem.. do X
E: Do Chomutova
F: Do Chomu… však.. do Chomutova první no..
A: Takţe to bylo aţ po válce, co jste sem…
F: No, no aţ tady jsme se shledali..
E: To byli i.. to byli ještě Němci, kdyţ oni..
F: No, no no.. to bylo
E: To bylo v tý době
F: Vţdyť ti rikam, ţe začala válka a my jsme nemohli, my jsme nemohli.. kdyby to bylo
o dva, tri měsíce a najednou.. a táta.. no co mohl dělat, nic.. nemohl nic dělat
E: No,.. tam jsme se seznámili.. v tom pivovaře
F: Jo,.. tam jsme se seznámili a jsme spolu kolik let
E: A potom.. potom..
F: Heleť a v děvětačtyřicátym..
E: ..potom přišli Rusáci tenkrát, jak nás obsadili, jak bylo ta.. ta zrada tady, ty tak.. jak
jak se.. ta ta jako smlouva.. to byli Maďaři, Německo, Rusko.. čtyři byli
F: Pakt.
E: Ten pakt no..ty potom obsadili ty..ty ..naše komunisti..víš.. to byl tenkrát Husák a
všecky ty..Zápot.. ne Zápotoc.. to byli ty prezidenty.. no a to potom, to potom Němci
nás potom.. Rusáci a Německo to potom obsadili.. nejdřív tady všecky auta, tanky,
všecky do Prahy no.. a tady potom, potom jsme… no potom jak jsme odešli z toho
pivovaru.. její táta potom.. chtěli hospodářství tak potom šel.. jel.. jeli jsme do X.. já
tady bydlel, ale oni.. a já jsem tam chodil jako uţ.. jako..
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F: Jako muj (smích)
A: A kdy jste se brali?
F: V pětačtyřicátem.. 3. Listopadu.. no jsme měli veselku.. v kostele.. farár nebyl, farár
byl ale..
E: Německý..
F: .. německý, ale jsme.. nechodilo se jako dneska, jenom ţe se chodí do toho.. to se
muselo jít na výbor.. do toho..
E: No..to nebylo ty..
F: To ještě nebylo takový, víš.. to bylo ještě v kostele.. lidi chodili
E: No to ještě nebylo neplatný tady to..to aţ potom
F: To nebylo schválený ještě..
E: To tenkrát komunisti myslím to udělali tady to.. ten.. ten úřad
F: No.. a jsme tady.. no.. paneboţ.. já taky, já taky uţila jsem si…
A: Vy jste se brali tady v kostele..
E: No..tady..
F: No.. v kostele.. já měla dlouhý šaty..
E: V X
F: A to i ještě.. co se mnou Němky dělaly.. ty byly dobrý, holky.. tady nějaká Anděla
ta.. a Ida Rohrová.. no..
E: No.. ty tady bydlely, ty..
F: Ty mi ušily z německých.. z německých šatů no.. prešily to no.. a já měla bílý šaty a
hm.. kytku ze zahrádky
E: Ale nic nic..tady nebylo.. všecko bylo narušený.. to jsem nic nedostal.. to bylo tady..
po válce to bylo takový.. všecko rozházený.. ty úřady.. všecko.. to jsem musel lítat,
abych měl nějaký to povolení a…
F: No mě uţ bylo dvaadvacet, tak já nemusela moc lítat.
E: Né, to..
F: No a tá.. dědovi pětadvacet
E: Pětadvacet..
F: O tři roky.. tak.. do osmnácti to, kdyţ jsi.. nejsi plnoletá, tak musíš.. ţe jo.. musíš
chodit. Dneska moţná.. ani nevim, jak to je teďka lestli.. No a je konec no… a jsem
spolu kolik.. šedesát čtyri let.. Ále dejte pokoj uţ s tym.. uţ mi z toho hlava bolí.. co já
proţila taky..
E: No a ještě v práci, co jsme proţili (smích)…(ticho)
A: Co v práci?
F: No v práci, jsme museli makat no všude.. v pivovaře.. abysme měli peníze, no.. my
kdyţ jsme si něco koupili, jéţiš marja, my měli takovou radost, ţe jsem nemohla tri dni
spát.. kdyţ jsme si přivezli něco.. ále jo, uţ je to pryč všechno tak co.. (ticho)
A: No a potom, co jste se přestěhovali sem, to uţ jste dělali jenom na tom hospodářství
vašem?
F: No nejdřív.. maminka začala brečet, jeţiš marja, a s tátou.. a todle a ty budeš najstarší
a Máňa no.. my dvě.. Jenda je o dest let ode mě mladší, ţe jo.. no tak.. víš kolik bylo
našemu Jendovi, bráchovi? Vţdyť já mam fotku prosim tě.. on je.. počkej, on je osmého

99

května tricetčtyri no.. a šest je čtyricet.. jemu bylo asi deset nebo kolik let kdyţ jsme..
kdyţ uţ jsme byli ještě v Německu uţ aj.. no
E: No on tady chodil do školy tady
F: No.. on chodil do školy..
E: Německý.. nebyla česká škola
F: No.. on byl malej, však já mam aj fotky prosim tě, tam je...
A: Tady máš nějaký fotky?
F: Ale mam ale nebudu nic..
A: Nebudeš mi je ukazovat jo? (smích)
F: (smích).. bych musela hledat ještě..
A: Tak příště třeba mi je ukáţeš...
F: No tak jemu bylo.. jedenáct
E: No.. brácha ten dostal potom statek zpátky.. no ale taky.. to bylo.. taky problémy.. no
to víš, neţ se to všecko vyřídí.. on dostal nějaký vyhodnocení potom, nějakou odměnu..
F: A moc toho taky nedostal..prosim tě
A: Za to, ţe vám to sebrali?
F: No, to dávali
E: My jsme dostali.. teta něco, my a .. Lojza.. to šlo všecko přes Švýcarsko..tam byl
ten..
F: Tam měli tu, tu banku nějakou
E: Tam byla ta mezinárodní.. co to vyřizovali ty věci.. potom
F: Ale válka to nemá být vůbec..
E: (pousmání).. to bude pořád
F: Teďka bude válka porád, vţdyť tam je všude válka..
E: To je pořád.. (ticho)
F: No jo....(ticho)
A: Vy jste potom měli společný hospodářství a ještě jste kaţdý pracovali někde?
F: Ne, my neměli společ... no..
E: Potom měl brácha jenom.. já ne..já jsem jezdil potom autobusem, tim ČSAD.. tam
jsem šel v jednapadesátym a končil jsem osmdesát dva
F: To uţ nebylo nic.. ţádný pole (smích)
A: Takţe potom co jste skončili v tom pivovaru, tak jste se přestěhovali sem a ty jsi
začal dělat řidiče?
E: No.. já jsem jezdil pořád.. aţ.. to jsme uţ bydleli tady
A: A ty jsi babi dělala co, kdyţ jste se přestěhovali sem do X?
F: No.. já jsem potom byla těhotná za chvíli no.. a co.. byla jsem doma a pak potom na
poli.. ale byla jsem taky na poli.. ještě táta měl práci..no to vzal ještě.. ještě na kopci
tenkrát.. taková bouřka ještě nás to mohlo tam zabit.. tenkrát
E: Uţ to potom rušili potom..
F: Jo..
E: Tátovi ty pole.. tak potom, potom dělal v mlíkárně..
F: on taky, on taky začal marodit, musel.. táta.. musel na Slovensko, tady ho nechtěli
operovat.. šel tam a pak zase uţ nemohl tohle dělat a.. jéţiš marja, dej pokoj..
E: Potom dělal v mlíkárně, v ČSAD, ...
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A: Takţe oni ten statek prodali?
E: Né, to ty pole.. potom rozebrali tenkrát.. jak, jak vznikly JZD.. tak ty pole všecky si..
Lojzovi taky potom všecko.. sjednotili.. JZD bylo.. ty pole.. On to dostal zpátky a za pár
roků to zas zrušili..
A: A jaký to pro vás bylo, kdyţ se dostali k moci komunisti? Jak jste to vnímali?
E: No.. no.. to víš to... to bylo to JZD, všecko znárodnili zase.. tak, zas to vzali naši
Češi.. No ale já uţ jsem potom dělal.. uţ jsem jenom jezdil potom.. od pětačtyricátýho
potom uţ jsem..no to ještě za tý války jsem ještě, ještě v pivovaře jsem jezdil.. to jsem
dělal tenkrát ten řidičák.. a od tý doby jsem jezdil aţ jsem šel do důchodu
F: Jo a uteklo to jako voda.. ani nechceme věřit, ţe uţ jsme tak dlouho to.. na světě.. No
jo, takový je ţivot..
A: Existovaly tu třeba i nějaký spolky, tvořili se spolky?
E: Spolky? No tady.. já neměl čas.. jsme měli to hospodářství, kdyţ jsem byl mladej.. do
tych, do tych.. jsem vůbec nikam nemoh jít, to jsem..
F: Jo, byla práce, byli rádi, ţe jsou.. makali
E: My jsme měli víc pole no.. my jsme měli uţ víc tych pole, tadyty měli míň ten její
táta
F: Náš táta ten preci, ten to měl spaktovaný.. ten jeden vţdycky musel dát.. to nebylo
jako to..
A: Jako, ţe to pronajímal někomu?
F: No no..
E: To ty JZD vzali zase zpátky..
F: Ale dělali jsme na pole.
A: Kdyţ to JZD vzaly, to se vám asi moc nelíbilo?
E: To víš, ţe ne.. jsme museli chodit jako do práce (pousmání).. No já uţ jsem tam
nechodil do JZD, já uţ měl svoje zaměstnání.. (ticho)
A: V osmdesátém devátém, jak padl komunismus, tak jak vy jste to vnímali?.. Byli jste
za to rádi, ţe komunismus skončil nebo..
E: To víš, ţe jsme byli rádi (pousmání).. protoţe to bylo... no nesmělo se taky všecko
dělat.. to se.. kdyţ jsme chtěli něco podnikat, tak.. taky to, neměl jsi nárok.. to bylo taky
určitý lidi to dostali.. no..nám teda osobně nevadilo nic..
F: Ať bylo, co bylo..
A: Komunismus vám nevadil..
E: Ne, nevadil.. my normálně jsme dělali..
F: Práce byla, tak co.
E: Tenkrát ještě.. v ČSAD se mnou jezdila..
F: Průvodčí..
E: Akorát, kdyţ přišli potom Rusáci tenkrát, tak.. končila v ČSAD.. dělala průvodčí no..
A: Ty jsi dělala babi.. průvodčí?
F: No, vţdyť jsem s dědou jezdila.. to víš ţe jo..
E: To bylo.. kolik roků to bylo?
F: Asi patnáct.
E: V ČSAD
F: Patnáct, pak nás vyhodili, zato ţe nebyla to..
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E: Ne, to byli.. zrušili potom ty průvodčí, udělali samoobsluhy.. To byla taková
pokladna vzadu a tam seděla, tam byla pokladna a tam prodávala a štípala lístky.. To byl
ten začátek ne.. potom to zrušili, udělali samoobsluhy, tak jsme dávali sami lístky ty
řidiči.. v městský, v městský dopravě udělali samoobsluhy..
F: A my jsme byly bez práce ţenský.. myly jsme autobusy a kdyţ to, tak jsem chtěla,
abysme se někam dostaly a.. vţdycky
E: No těţká práce, oni potom jí chtěli dát na zemědělství..
A: A to jsi nechtěla..
E: Ne
F: My jsme chtěly a kolik nás bylo tady.. od tych.. Jitka jak je, její maminka, já, tady
Flíčková vedle jak bydleli ty jak jsou v Chomutově uţ no a s tema, s ní.. asi pět lebo šest
nás bylo.. neměli jsme tady vesnický.. neměly jsme práci, tak jsme lítaly.. u Poldovky
jsme byly..aspoň uklízet.. nic, v Manesmance jsme byly, tam nás taky nevzali.. nevzali
nikdy, měli.. měli všude, na dráze jsme byly a jakovou dobu jsem byla doma, neměly
jsme práci.. jak bylo potom JZD no.. uţ kolik let bylo.. a i tady jsme byly a ţe nejsme
členky.. oni měli dost lidu, tak nás taky nevzali, tak jsme potom čekaly aţ něco
dostaneme.. taky vţdycky jsme šly do čištírně, tam vzali jednu, druhou, tam nějaká
pani.. Flíčková a já a tady Voštová, my tři.. zatoţe tam byly tři těhotný a na materskou
šly po jednej a my jsme tam čekaly, tak jsme tam potom šly do práce.. To byla čistička
v Chomutově.. vojenský věci čistit a tady jak bylo dolu.. Ale já uţ nebudu...
E: (smích)
F: (smích).. Já uţ nechci nic povídat..
A: A co se pro vás teda změnilo po tom roce osmdesát devět?
E: No.. to jsou takový příběhy.. (ticho)
F: Museli jsme porád dělat.. nic se nám nezměnilo.. To je Kocúrkov todle taky..tohle to
nemá cenu..
E: No to víš, kaţdý si proţil svoje..
A: A vy jste po roce 1989 uţ nepracovali, ne?
E: Ne, uţ nic.. akorát jsme potom byli tady v tom.. ve škole jak bylo to učiliště..masna..
to taky nevíš, ne?
A: Ne,ne..
E: Tam byla..ty ty německý školy, tam byly.. jatky postavili nový, postavili nový jatky
v Chomutově.. a tam brali ty učně.. měli
F: A já tam uklízela a táta topil.. ale to uţ jsme měli penzi
E: To uţ jsme byli v důchodu..
F: uţ jsme si vydělali.. měli jsme čtyri platy.. dva a dva.
A: Takţe vy jste ještě dobrovolně pracovali (pousmání).
F: No to my jsme chodili..
E: To oni nás prosili, abysme šli.. Ta byla tady, oni spali tady jak je škola..tam tam
spali..
F: Tam byla kuchyň a..
E: A ráno jeli do Chomutova.. na jatkách, jak jsou ty nový jatka
F: Pro obědy a večeře, zato ţe tam se učili..
E: Učitelky.. ty vychovatelky.. asi čtyri nebo pět, kuchařka tam bylo co rozdávala jídla
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F: Jo ale oni vozili tam z toho..
E: Topil, tam jsem potom topil
F:..z.. v Manesmance vařili.. ale dobrý jídla vozili.. dobře jsme se měli taky.. A já to
měla na čtyri hodiny jenom, na pět.. ale šla jsem.. řikam: „No co doma?“
E: Já jsem tam dělal topiče..
F: Táta všecko spravoval tam co bylo rozbitý.. zahrada tam byla, ještě aj kytky tam
nasadil, ty stromy takový, jak jsem.. takový ty koule jak byly.. to ty ani nevíš.. jak
babička měla tady v zahradě preci.. takový strom velikej a takový kuli bílý.. No potom
uţ.. ale jo.. uţ je toho dost, dejte pokoj, já nebudu spát dneska, mě hlava bude bolet ze
všeho.. já jsem ráda, ţe zapomenu..
E: (pousmání)
A: Oni vás přemluvili abyste šli pracovat?
F: Ty učitelky.. ta vedoucí.. tady byly z X.. no Marcela tam byla Vaňousová, Marcela
tam byla, nějaký Báca tam byl.. chlap.. ten tam taky dělal.. kdo tam byl ještě s náma..
E: Mašková
F: Jo Mašková, ta tady má postavenou, zahrádku tu má, ale její syn má tady postavený
nový.. no
E: Mašková, ještě Svobodová tady..
F: No a ty byly z Chomutova a tady ta vedoucí byla z toho.. z Prečáplů.. z Hořence
E: Přečápel
F: Přečáply.. jak Jarka bydlí
E: Průhová
F: Průhová.. ale ta byla dobrá.. to byla ţenská dobrá
E: Kdyţ jsme byli tam, tak to jsme se měli dobře, tam jsme dostali kaţdý týden balíček
masa..
F: Hele platili jsme, pětadvacet korun jsme platili, dostali jsme salám..
E: Kolik to bylo.. tři kila?
F: Já uţ nevim..
E: Tři kila masa..kaţdý týden.. měli jsme dva balíčky.. tak jsme dávali mamince tady,
babičce, jeden týden zas Milanovi.. měli jsme dost.. Tam jsme se měli dobře.. to byli
dobří lidi tam..
F: A já byla taky všude, já byla aj na teplárně, já tenkrát taky... z ČSAD jak jsme ne to,
tak jsem potkala Voštovou..
E: Jak zrušili ty průvodčí, tak byla potom v teplárně..
F: Heleť tam byla nejlepší práce co jsem dělala.. knoflíky mačkala.. ja..ja byla šťastná
(smích). Heleť poprvně, kdyţ jsem tam šla, no poprvně.. ţe prej mě budou zaučovat.. no
Voštová, ta uţ.. ta tam dělala..uř tam byla.. tak.. no a já jsem ještě jezdila, Voštová ta uţ
tam zauhlovala.. asi čtyri roky uţ tam byla přede mnou.. no a ona na mě povídá no co
budem dělat a já rikám: „ Jarko já nemam práci.“.. „No já prej jsme to slyšela.“..ona
bydlela v Chomutově, byla vdaná a bydlela v Chomutově, ale dělávala v tej teplárně..
jak je ten komín, porád to chtěli zbourat.. jako celá Manesmanka se vytopuje a i ještě
vytopějí aj zahradnictví a ještě mají ty všude po městě.. ty.. jak se to..
E: To bylo čistě pro Manesmanku dělaný ta teplárna.. no ale potom i nějaký úsek měly
ty.. panelový domy taky.. zásobili
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F: No a já jsem to.. myla asi tři měsíce lebo čtyri autobusy.. no a mluvila jsem s tou
Voštovou a ona rikala: „Bětko, já tě tam dostanem.“.. no já jí znala tady z X zato ţe
ona.. ten její tatínek nám dělal okna.. tady ty jak máme.. no bydlel tady takhle kousek za
nama nahoru no, tam na tom.. no, tam bydleli.. pak se vdala, ona byla vdaná potom a
bydleli v Chomutově, tady jak.. jak jsou semafory, jak je to tam hezký teďka ty baráky
tam..opravený hezky
E: Tak tam bydlela..
F: A já jsem šla a šel zrovna vedoucí, ten Kola.. jak se jmenoval.. Kolář.. Kolář šel a
povídá kam jdu?.. zrovna mě potkal a já rikam: „ A já potrebuju chvíli někam si
vyrazit“.. no ale pozdravil mě a nic a já jsem si myslela... ona rikala „Přijď tam“.. já
jsem tam přišla a tam mě vzali.. ona uţ to rikala tomu, ale tam taky byl takový dobrý
ten.. vedoucí náš.. ten taky, takový dobrák, tak mě vzal.. no a tak hned prej „Půjdete..“..
za dva dny jsem šla jako na noční.. dal mě do party tady s tou s tou Voštovou, tu jsem
znala moc dobre, tak jsme spolu.. a heleť „Tebe zaučím..“ heleť.. takový vozy.. takhle
jsi jako světlo to.. a to ti zajelo na ty bunkry vţdycky.. a tam díra taková tam se tri
vagóny vešlo do toho..toho uhlí.. a to jenom, kdyţ přivezli.. to na to dali a to byli chlapi,
to si sami skládali tam byli dva jo pro ty šichty a to.. a to se svezlo dolu takhle, za chvíli
to bylo prázdný a my jsme zauhlovali a já.. to budeš dělat.. to budeš mačkat a ke konci
tady budeš mačkat.. já tam takhle chodila (smích) celou šichtu.. no a já jí rikam „Jarko,..
E: No jedině, kdyţ jste zauhlovali..
F: No, no no
E: Potom jste seděli..
F: Jen kdyţ jsme to měli plný.. to do kaţdého se dalo a to.. aby to vydrţelo zase na tu
ranní, kdyţ máš noční..aby oni neţ začnou.. treba se něco stane.. tam byly tri..dva ty
kotle no a pak stavěli ještě jeden.. no a tam jsem byla no taky.. ale dobrá práce..chodila
jsem na noční a tak jsem si..
E: Ale akorát špinavý..
F: No špinavá jsem.. jsme byli teda
E: Zaprášený
F: Heleť my jsme se vykoupali tam.. my jsme měli ţenský a chlapi byli zvlášť a ţenský
se koupaly..ty měli svoje, tam na druhý straně a co.. jé.. vyprali jsme si tam monterky,
byly tam starý pračky... jo Flíčková tam dělala..tady ta.. ta byla ve skladu, ta nám dala
vţdycky prášek.. no dala, aj jsme fasovali ty prášky.. a muţský vţdycky říkali, kdyţ jim
vypereme monterky,..byl tam..tri s náma byli na tom..ten byl.. hlídal jestli je tam dost,
vţdycky přišel.. no a vţdycky nám to.. kdyţ jim to vypereme tak ţe oni třeba v sobotu
nebo v něděli nebo párkrát pujdou za nás zauhlovat, zato ţe oni ty.. to uhlí jim spadlo a
oni potom si seděli pěkně..aj na ranní tam..no.. zatoţe oni to nechtěli tahat domů a tam
bylo teplo a .. na redukci se to řikalo.. tam byly takový ty.. my jsme si tam dali provázky
a pane jo..a neţ jsme šli domu, my to měli za chvíli suchý..hm a to bylo všechno no..
E: (pousmání)
A: Jak se to změnilo ve vesnici v průběhu doby celkově?
E: No..tady hodně no..
F: Ale bylo to dřív taky hezký.. drív to bylo hezký.. my jsme chodili tancovat taky jak..
my jsme se... jéţišmarja jé..my jsme.. my jsme ani nespali a šli jsme na šichtu
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E: No tady se hodně.. kaţdou chvilku muzika..dole a tady taky.. to ještě já jsem byl
mladej..byly tady kaţdou neděli
F: Tancovačky.. Heleť a plesy co byly..na maškarní jsme chodili.. jéţiš marja
E: To byly většinou dole v hospodě, ty plesy.. tady bylo vţdycky v osm hodin byl
konec.. to bylo pro tu mládeţ
F: To bylo hezký vţdycky.. taky masky jsme měli
E: Jeţiš my jsme šli tancovat aţ do Málkova..pěšky.. ţádný autobus nejel
F: heleť my z divadla jsme šli pěšky.. z chomutovskýho divadla jsme šli pěšky, zato ţe
heleť my kdyţ jsme dělali, museli jsme.. za nás to nikdy nechtěli holky to.. a šli jsme do
práce
E: To jsme šli na ples, do divadla, všecko pěšky.. tady nebyly autobusy
F: Ale bylo to hezký...
E: Já to jsem byl ještě svobodnej já.. aţ do Málkova, do Března, všude..všecko pěšky
domu.. v půlnoci
F: Dneska ani jednu stanici nechcou jít pěšky, já jsem vţdycky rikala..
E: Do školy, pěšky..kdyţ jsem chodil do školy, to všecko pěšky..ani kolo.. aţ potom
pozdějc mi táta koupil kolo.. nebylo na kolo aby koupil..nebyly peníze..tak jsme
šli..svačinu s sebou..
F: No jo..ale všecko se vydrţelo
E: No..to víš ţe jo.. to i v zimě, všecko pěšky..to bylo cesta.. tady byla cesta tady jak je,
jak bydlel Čech..přišel si ven jak je poslední barák na Praţský..tak tam jsi přišel ven.. ta
co je ta cesta pro auta, ta nebyla ta cesta tady..to byla jak je ta voda..
F: Co Věruška si můţe pamatovat.. já vţdycky Danielce jsem rikala tudle: „Počkej, já
s tebou taky pujdu na labuťky..“ no (smích)
E: Všecko pěšky, pršel, padal sníh
A: Ostatní tady zůstalo skoro všechno stejný?
E: To bylo stejný..tam nahoru jak vy jste, to byla polní cesta.. tam se..jeden čas jsem
jezdil..tam můţeš na Březno jet, to taky nebylo.. to byla jenom polní cesta..tam vzadu
byl les.. já nevím jestli ještě je..ten potok šel těsně za barákama
F: Hm Věruško... co já jsem myslela, ţe tady nebudem..naší mamince bylo padesát šest
let..
(informátorka F zavedla rozhovor na to, co jsme měli k obědu atd.)
A: Co jste vařili dřív?
F: Heleť, myslíš, ţe maso bylo pořád?
E: Za komunismus byly fronty na všecko..
F: Dneska je maso a ani to nikdo nechce viď co je všude masa..
E: Dřív byly fronty a přišels tam k pokladně a.. „Uţ to neni, běţte domu..“
F: Ale víš co.. jaký to bylo.. to bylo vţdycky navěšený jenom..a takový masařky
kolikrát na tom..
E: Nebyly ty..
F: Nebyly ţádný ty..
E: ty chladící pulty..
F: Jo, to nebylo zezačátku
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E: ty západní věci to neexistovalo.. akorát na svátky vţdycky byly ty pomeranče.. ale to
jsme museli mít štěstí abys je dostal..
F: My jsme stáli vţdycky ze ţenskýma tady odtud z X taky na pomeranče k Vánocám,
přinesla jsem dva a fronta jak..
E: (pousmání)..to bylo strašné, na maso, všecko, na ovoce.. co jsi neměl doma na
zahrádce..
F: Ale byly dobrý hrušky a jablka byly dobrý tenkrát
E: My jsme všecko pěstovali
F: Teďka uţ ţádný moc jablka nejsou..
E: Hm ta zem je od toho popílku uţ celá zničená
F: Popílek a ... (ticho)
A: Jak dlouho vy bydlíte v tomhle domě? Kdy vy jste sem přišli?
F: Od devětačtyřicátýho.. nikde nic nebylo, všecko bylo pobraný
E: My jsme.. já jsem přidělával statky a baráky..
F: A sami jsme neměli nic no
E: Co nám zbylo tady..ale to byla vina táty jejího..
F: No nechtěla jsem jít..
E: Né, on pořád řikal „Tady budete bydlet s náma“ já řikam, ale to nebyly časy, abysme
bydleli společně.. Né, ta nechtěla vţdycky nechtěla odejít z domova..no tak to tak
zůstalo..potom uţ nic nebylo, tak jsem tady v tom
F: Ále a bydlíme..(zasmání)
E: Já vím, ale bylo to tak no.. jsme taky byli u Kalašový jsme bydleli nahoře..
F: Tam jsme bydleli jakou dobu.. jednu místnost a museli jsme.. Heleť a plínky.. já jsem
ještě tobě.. tobě ne ale Danuška, kdyţ se narodila.. to jsme akorát jezdili zrovna, to uţ
jsem jezdila..Heleť a vţdycky ten ríkal, nějaký Novák, co jsme se střídali a ten
Sedláček.. a povídal „Jéţiš marja, vy máte malý?“ (smích) Tak to víš, já tady odtud
jsem to měla pověsený vţdycky a oni jak jeli, to je vţdycky kúsek vidět.. a samý
plínky.. kdyţ byla Danuška malá a ta.. Věrka.. no já to ještě aj vyţehlila a.. děda udělal
pračku..my měli pračku..no a ta chodila..ta Pavlíková.. aţ k výboru si jí půjčovali..
E: (smích) si půjčovali no..tady nebyly v celých X ţádný pračky.. to byl začátek,
pračky dělat..tak to jsme dělali sami.. ještě jí tam máme..no jen ..
F: No jen skríňka tam je a motor z toho vzali uţ drív
E: Nechal buben dělat, motor z nějakého výtahu
F: Děda je naloţil vţdycky viď.. na Zátiší se zvezly, tam jim koupil lízátka (smích)
E: To bylo autobusem.. do hor.. v létě, v zimě sáňkovat (smích).. vţdycky jsem je vzal
s sebou.. v neděli tam vţdycky nahóru.. čtyri hodiny čekali.. vţdycky vzal jsem je
s sebou.. ona dělala průvodčí.. ale to jsem jezdil sám tam na ty hory.. co byly linkový,
tak to jsme vybírali sami.. jsme měli tašku, peníze.. akorát ty městský, co jeli město, tak
tam byli průvodčí..
A: To jsi jezdil různé trasy? Já myslela, ţe jenom mezi X a Chomutovem..
F: Né.. on jezdil ze začátku, jak se letiště stavělo, začalo stavět..
E: No to byly nákladní
F: Nákladní.. náklaďákem
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E: Jak se stavělo letiště, tak jsem tam vozil.. tady Vysočany.. po pravé straně kdyţ jdeš
tam.. to sem tam nastoupil.. to bylo v jednapadesátym.. Potom přehradu jsem jezdil
náklaďákem tam vozili.. Já jsem jezdil Vejprty, Kovářská,..
F: Záluţí
E: Záluţí, Teplice.. Teplice, Děčín..
F: Někdy aj na zájezdy..
E: To bylo naposled tady X
F: No to uţ potom nejezdili, měli svojí linku.. jeden den jezdil, druhý den doma
E: Jeden den jsem jezdil od rána od pěti do jedenácti hodin a druhý den volno.. celý den
F: Ráno ve čtyri vstávat a pro autobus..
E: Do Chomutova..
F: A v zimě museli drív zato ţe kdyţ mrzlo jako teďka, museli chodit..
E: Natáčet..
F: Natáčet, aby to chytlo.. nó.. a všecko jsme, všecko jsme stačili
E: To jsem střídal dovolený.. ten.. Velemyšleves, Boleboř, Blatno a všecky ty linky..
A: Kdy začal jezdit autobus do X?
F: Já nevim v kterym roku já uţ jsem to šla.. ale ty uţ jsi tady jezdil preci
E: Neţ my sem jezdili, tak uţ jezdil.. já potom samý linky jsem jezdil.. zájezdy.. aţ na
Moravu, všude..linky, na zájezd vozil lidi
F: Na Macochu
E: Na Macochu, tam se hodně jezdilo
F: Na Orlik..
E: To byly hodně zájezdy
A: Jezdili jste i na výlety?
F: Já někdy jo taky.. Do divadla jsme šli, dostali jsme lístky, z ČSAD vţdycky nám.. no
ţenský a .. to si pamatujem aj na teho Cortéza jsme byli, jak zpíval
E: V pivovaře, v pivovaře
F: No..
E: Všecky ty vesnice tady.. aţ do Kateřina, Svatá Kateřina.. to jsme jezdili.. to bylo ještě
Německo.. to jsme jezdili aţ do Německa ..po starym Německo zpátky do Svatý
Kateřiny.. tam jsem vozil pivo.. Teplice.. pivo.. do sklárny.. celý auto, kaţdý týden dvě
auta.. ty vesnice.. to bylo.. v kaţdý vesnici byly hospody..
F: A taky bylo tam sněhu vţdycky..
E: V kaţdý vesnici byla hospoda.. v tych horách.. v zimě.. to byla akorát cesta, kde jsem
jezdil.. a tam, kdyţ nebyly pruhy, tam vůbec to nešlo.. v noci v zimě, kolikrát byly
závěje, zůstals tam viset a foukalo jako teďkon ukazujou.. jsme si proţili (smích).. jé to
jsme v zimě.. co jsme zkusili.. To jsem jezdil na Svatý Kateřina tam.. tam jsem vozil
pivo.. a ze silnice sáňkama.. ale vykopaný jako jako na šachty tunel.. naloţili jsme piva
a táhli jsme to do hospody.. to akorát byly vidět střechy..
F: (smích) a komíny trochu..
E: Ty telegrafní tyče jak jsou.. po silnici.. takhle kus byl vidět.. ty pruhy.. to všecko
naházeli nahoru.. tam jsem nemoh minout.. dva vozy.. tam udělali takový výhybky, tam
jsem musel zajet a musel počkat aţ ten druhej projede okolo.. na Výsluní.. jéţiš marja..
tam bylo sněhu..
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F: To je v horách tam tak..
E: Ţádný topení ale.. nic..my jsme měli koţichy
F: Ještě má na půdě tam koţich takový teplej a felcáky takový, jak se drív nosily, víš..
E: Nebylo topení..
F: Nebylo topení..
E: To bylo okno zamrzlí kolem dokola..
F: Ale teďka je to lepší no..
E: Vţdycky jsme dostali sůl, to jsme dali do sáčku a vţdycky okna.. udělali jenom tak
kolečko abysme viděli ven.. takový mrazy.. třicet stupňů.. dvaatřicet..to to nic neni tady
patnáct, dvacet.. a sníh, závěje... ješiš marja.. v zimě.. no v létě to bylo dobrý no... Tam
jsem jezdil hodně dlouho do Výsluní.. aţ do Kovářský, Vejprty.. tam byla továrna na
ryby.. naposled tam elektropřístroje..tam dělali vypínače a tak potom.. tam jsme vozili
lidi.. do práce.. ale to byli většinou z Výsluní.. tady z Chomutova to bylo málo.. tam byli
většinou ty z hor..
F: Co tam bydleli
E: Ty tam bydleli v horách.. tam byli vesničky.. to dneska uţ neexistuje všecko.. půlky
zbourali.. no no zboţí jsem vozil.. kolonoiál.. do tych, do tych krámů.. taky to bylo..
jéţiš marja.. to bylo.. kaţdá vesnice.. nejdřív byl pivovar... nejdřív byl ten.. to jsem
náklaďákem jezdil aţ na Slovensko.. to bylo Československo no..
F: Teďka uţ nemáme brata.. uţ nejsou naši co..
E: Dřív byly takový jako.. takový.. ty uzenáče.. to byly takový krabičky takhle.. a tam
byly uzenáče..to dělali v Kovářský.. tam byla továrna.. i na ocet tam byla továrna.. na
ocet.. a ty uzenáče tam dělali
F: To vozili taky všude..
E: A zavináče, všecko moţný.. tam to ale byla pěkná továrna.. to byla ale to byl
Němec.. německý..původ německý.. Kala se jmenuje.. a na Slovensku jsem jel taky.. to
byly takový krabice a takový kelím.. jak teďko dělaj kelímky..v rosolu.. a salám v tom..
to jsem jel aţ na Slovensko..(smích).. aby měli co prodávat, tak jsme jeli aţ tam..
F: To víš oni naloţili plný.. měl velký auto, tak..
E: Nebo kořalku jsem vez.. celý auto a vlek jsem tam měl kořalky.. z Dě..Děčína.. rum..
tam potom v Teplicích.. kořalka.. návlek, flašky, všecko poloţený a v autě taky.. do
Prahy, do Orionku, jsem jel pro čokolády a všecko moţný.. všechno co bylo v krámě..
co dostaneš dneska.. to jsem lítal v Praze.. v Praze s vlečňákem (smích).. to dneska není
F: Dneska by tě tam ani nepustili (smích)
E: To jsem měl vlečňák.. to nebylo tolik aut..
F: Jo to bylo velký svátek kdyţ jelo jedno auto.
E: No, tam jezdili dost.. v Praze..
F: No v Praze jo ale tady..
E: Tady měli akorát podnikatelé auta.. osobní auto bylo málokterý, akorát nějaký ty co
vozili osobní.. jako přece tam.. autodíly.. jak je zimní stadion tam byla autodílna velká..
tam jsem byl taky zaměstnanej.. tam jsem vozil většinou samý národní správce.. ty jsem
vţdycky vozil do Prahy na čundr.. tam jezdili za holkama..ty správcové víš.. a to všecko
bylo všecko v noci.. všecko večer.. kdyţ měli, kdyţ měli po práci.. Koloniál.. jeţiš
marja.. ty čokolády co jsem vez domu.. volyňská směs.. študentská směs.. to byly
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desetikilový balíky co jsem vez z toho.. Orionky.. i oplatky všude.. jak dělali..na jednu
stranu dělali oplatky.. na druhou stranu se to zase.. to jsem to všecko přiváţel, aby bylo
co prodávat..
A: To uţ jste byli spolu?
E: Ne.. no ten koloniál, to uţ jsme byli spolu.. víš jak si mi ještě..
F: No já vím.. jednou, ţe pojedem s nim, tak jsem jela, ale já byla těhotná uţ.. a heleť
(pousmání).. mě se udělalo tak špatně, ţe já jsem myslela, ţe ani..dopředu a smrdělo to
tam, tak jsem byla vzadu..
E: No na korbě..potom zvracela po cestě
F: No nemohla jsem tam bejt..zvracela jsem
E: To nesnesla..
F: Já jsem myslela, ţe ani nebudu s nim jezdit, zato ţe já kdyţ jsem s ním šla, tak mi
vţdycky bylo špatně.. a pokaţdý..
A: To jsi čekala první dítě?
E: To jsem vozil čokolády.. a děti.. všecko jsem rozdával (smích).. to tady bylo plno
dětí..
F: Vţdycky tady v ulici Flíčkových měli a tady vedle měli..
E: Babička to.. to chodili do školy.. všecko jsem tahal domu.. cukr, marmeládu, dţemy,
povidla.. všecko jsem přines.. no všecko.. to byli ty správcové.. a oni byli rádi, ţe jsme
jim odebrali zboţí.. tak to byl závozník a řidič.. jako já.. tak vţdycky dostali..Kdyţ jsme
jeli pro marmeládu, tak kýbl marmelády.. tam bylo deset kilo.. to byly dţemy.. nebo
uzenáče.. nebo kdyţ jsme jeli pro kořalku, tak kořalku zas.. nebo víno.. celou basu..
deset flašek.. to nám vţdycky dali..
F: My jsme aj v pivovaře.. byla válka.. my jsme aj fasovali.. kaţdý den víš takový
ty..jak se zavíraj těma patentama takový flašky.. to byly litrovky..
E: To bylo dvoulitrový nebo toho bylo ještě víc..
F: No..
E: To bylo.. kaţdý den jsi dostala takovou flašku..
F: Heleť.. vedle vrátnice jsme šli a tam měl kaţdý pripravený..
E: No platy nebyly tak moc..kdyţ byl.. kdyţ bylo za Německa.. to bylo v pivovaře.. no
kolik.. za týden.. to se platilo kaţdý týden výplata.. jak bylo sobota, tak dostal jsi peníze,
kaţdý týden.. to nebylo jako kaţdý měsíc..
F: No my jsme šly s maminkou nakoupit a vţdycky salám nějaký a todle a.. hm
E: No to bylo..
F: .. cejchy..no a to jsi ještě musela šetřit, protoţe nekoupila zase něco jinýho.. ale ať je
lepší neţ to bylo drív, dejte pokoj.. uţ musí být lepší..
E: To víš, takhle to uţ nebude nikdy..
F: Jo, to uţ tak nebude.. no co to vzpomínat, to nemá ani cenu uţ..
E: To kolikrát v televizi to ukazujou.. jaký věci se.. jak se to dělalo všecko ručně..
Do..do hor jsem jezdil, tam dělali hračky.. jen v horách. To byli v baráku normálně
tam..
F: Ze dreva samý hračky..
E: Všecky hračky, všecko ze dřeva ale krásný..
F: Ale hezký..no..
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E: Barevný, namalovaný..
F: Hele takovýho koně..
E: To byli.. to byli.. baráček a doma všecky ty to dělali ty hračky..
F: Nikam nechodili..
E: pro toho a zase kus dál zase pro tamtoho..jéţiš marja.. nemůţeš všecko..co všecko
bylo.. dneska uţ ty.. nikdo uţ..
F: A ty koně víš.. na to houpání, jak teďka ukazujú, víš..takový pěkný koníček a na tom
si..
E: No a všecko, všecko ze dřeva.. ale tak krásně všecko dělali ti.. to bylo celá rodina..
ten dělal to, ten dělal to a..tak to zase potom jako prodávali..
F: Tak to barvili vţdycky.. a aj panenky byly drevěný
E: No aby měli na ţivot peníze, tak dělali takový věci.. to všecko dělali soukromě
všecko.. malovali no všecko..nábytek.. to všecko to je..
A: A kdyţ jste měli děti malý tak jste pro ně hračky vyráběli, nebo..
F: Ále jo, byly tady.. aj taková postýlka tady byla drevěná..a ..
E: Panenky..
F: Panenky byly jenom takový tam poloţit a... pak uţ byly takový ty panenky víš, jak
jsou z toho no.. jak maminka vţdycky.. babička.. dělala z toho tu pannu víš ty.. jak se to
jmenuje..plaváčky ty takový.. takový malý hračky všelijaký takový jako byly a teďko
máš samý moderní..
E: Umělý.. umělá hmota.. akorát Američani, ty uţ,..poslali barák, ty běhali uţ tenkrát..
F: Heleť, my jsme dostali od nich k Vánocám dolary a oni nás oblíkali, zato ţe tam byli
čtyre v tý Americe..
E: Tam taky nebyla práce na Slovensku, tak šli tam.. to bylo.. za práci šli aţ bůh ví
kam..
F: Tam uţ nikdo neţije z nich prosím tě uţ..
E: To uţ.. no tam budou ještě nějaký ty..
F: Děti..no ale.. Heleť a my dostali dolary.. táta vţdycky do Senice a to musel vyměnit
tam.. na co dolary tam na Slovensku.. vţdycky aby bylo na nákup a na to..no..
E: Jeden tady byl na návštěvě..
F: Heleť Milan byl malej a D.. ta vůbec, ta.. ty měli tak ušitý hezky věci.. úplně jak jsou
cejchy.. modrý pěkně a pro holky.. ale hezký..tady se to tak zavázalo a ke krku, tady
límeček a taková hezká kraječka to bylo.. to maminka nosila.. Heleť a
v devětačtyricátém byl slet a ten jeden byl tady s manţelkou.. s manţelkou?
E: Hm.. ta byla z Moravy
F: Ona byla Moravanka, byli tady u nás asi týden a pak jeli na Moravu a pak chtěli do
Tater se podívat, kdyţ jsou tady jo.. a uţ potom táta tam nechtěl jít.. jemu.. heleť a to ti
taky reknu, bordel byl taky..Heleť a on tady byl a rikal, ţe mu pošle auto..auto!..a
zaplatí to aţ do..nádraţí Chomutov..všechno zaplatí.. tak oni šli to zjistit..on tady nechal
nějaký dolary, kdyţ přišel heleť a oni jak sem jeli, ten jeden..jeden měl.. my jsme
k němu měli jít, ten měl sto dvacet krav dojných a táta by nebejval nic dělal muj.. jenom
dávat pozor na ty, co mu to tam dělají..a my s má.. my jako holky uţ.. to nevím jako co
by bylo..no predstav si..no a takhle to bylo.. a my jsme dostali balík..no a tam byla na
Vánoce takovádle panenka jak teďka.. ale pěkná.. ty americký jak jsou teďka, má to
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nohy..to byla tak pěkná..a víš ještě s tím.. to bylo.. to jí spadlo Máně na zem, táta
nadával nepuč jí to..řvala, ţe chce panenku.. tak chvíli jí drţela a spadlo jí to.. ta hlava
se takhle rozbila, táta to začal lepit a uţ to nebylo ono, tak jí to potom nedávali a uţ
potom si s tým hrála.. hele ale ta byla uţ tenkrát! z Ameriky, kdyţ jsme my tam měli
jít.. kolik je to let..
E: To víš, tak tam jsou vţdycky dřív..
A: Takţe to bylo ještě kdyţ jste byli na Slovensku?
F: No to jsme byli na Slovensku, v Koválově jsme byli..
A: Tam jsi se narodila?
F: Né, já jsem se narodila ve Chtelnici..
E: To je dvacet kilometrů..
F: Kolik?
E: No to je.. víc..čtyricet kilometrů..
F: Padesát aj..moţná..nevim no.. No heleť no..a všecko.. a teďka balík přivezli..oni sem
jeli a konzervy ty.. šunku..
E: Všecko v konzervách..
F: V konzervách heleť.. týden naše maminka nevařila..
E: (smích)
F: Heleť ale ti reknu..my měli takovou radost, to si pamatujem taky.. byli jsme tamhle
na kopci, jak se jede do Brezna a takhle kúsek nahoru a tam jsme měli pole a my jsme
tam byli a bylo to ve ţních a oni volali, ţe..ţe přijedou jo.. a najednou telegram, ţe
přijedou a táta... a bylo to ve ţních..začaly ţně a my jsme tam sekali, já tam byla
s Máňou a maminka a byli jsme tam.. táta kosu vzal a jeli jsme domu, zato ţe doma byl
takový bordel a museli jsme trochu honem uklízet, kdyby jsme tam na poli kdyţ oni
přijdů..no ale opravdu a naše maminka neţ oni přišli uţ ţe budou jako to, tak uţ měla
něco pripravený, zato ţe ta.. zase kuchařka, to bylo hrozný..ona vařila ve Chtelnici u
nějakej grófky jo..pomáhala tam, v kuchyni..tam pomáhala kuchařce, tak všecko
uměla..ta kdyţ udělala buchty.. paneboţe.. no tak přišli.. a teďka museli..takovů bednu
první..cigarety..co u nás bylo vedle sousedů, prosim tě..americký cigarety a to víš
návštěva (smích)..
E: A nic z toho nebylo.. přišla ta válka..a byl konec... no to jsme tehdy nebyli spolu
(pousmání)
F: No a my se měli..no jéţiš marja.. kdyţ ona tady byla.. heleť dostaly jsme skleněnky,
punčochy,..takovou krabičku přinesla, skleněnky se jmenovaly.. to se ti vůbec
neroztrhalo, to jsi měla úplně takový hladký a takový tmavší barvy.. a s tetou Máňou
jsme dostaly na sukně, to přivezla látku a těch dětských věcí co.. jéţiš marja.. čokolády
a bonbóny a taky všechno, všechno moţný..nó a to jsem chtěla říct..no a oni táta, ţe prej
pujdeme se zeptat..na to auto.. tak oni někde byli a oni jim tak ríkali tenkrát, ţe prej
bude platit hnedle půlku..by mu vypočítali tam clo z toho a on řikal: „Jaký clo?“ on on
tátovi jako rikal, on táta náš taky: „Jaký clo?“ vţdyť on řikal „Já to zaplatim do
Chomutova a na co vy potřebujete ještě jemu z toho strhnout tolik?“ z toho auta.. chtěl
mu poslat to osobní auto pěkný, zato ţe ten jeden měl.. k tomu jsme měli jít..
E: To byli hrozný panáci tohle to..
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F: Heleť druhej měl auta.. ten v autodílně lebo nějaký.. auta, ten druhej drogerii lebo co
a ta štvrtá..dvě holky a dvě.. Anka, Tereza, Jan.. Jan je Jenda, Štefan a ..Honza.. no
štyre..dva kluci a dva ty..no..
E: Potom poslal gumy..
F: Počkej, no..
E: A ty přišly.. scházely dvě..nebo kolik (smích)..rozebrali to naši..
F: Hele on měl tady dolary, tak tátovi dal, táta riká: „Nech to, tak ať.. já preci, nebudeš
platit ještě za tohle..“ On rika: „Já tady peníze mam, my jedeme ještě na Moravu, taky
manţelka něco dá..“ No oni měli taky a pak aby měli u sebe taky..oni měli peněz to víš..
byli tady měsíc hnedle, tak chtěli aj do Tater, ţe ona chce tam, ţe se tam nikdy
nedostala ţe tam chce jít do hotelu taky no to tak to no.. tak byli v hotelu tam.. no a byli
no.. a tady byli týden..tak ale to ona „Né..“ rikala na maminku mojí „ty..Aničko ty varit
nebudeš.. ty se navaríš dost, já tam mam sluţky já všechno..“ nó ona všechno měla..ale
ona otevrela nějakou konzervu, jenom brambory olúpala a lebo něco takovýho..
E: Všecko hotový..
F: Všecko hotový.. no všecko hotový.. nějaký polévky přivezla prosim tě, ale jaký
polívky dobrý všelijaký, no tak vidiš..
A: Jak to dopadlo s autem nakonec, dostali jste ho?
F: Ţádný auto..ţádný auto..tá..ţe prej „Tu máš a kup si ten...“ jak Lojza měl „..vlek“
Poslaj jenom gumený kola..pres Holandsko lebo..
E: Gumy..
F: Gumy, gumy, gumy..někde se ztratilo zase jedno, dostal tři.. tak mu..
E: (smích) tady to naši to...
F: Naši to tady..
E: Celníci tam někde..
F: Někde to vzali
A: A pak za komunismu vám posílali ještě nějaký věci?
F: Jej no pořád.. táta porád chodil do..
E: Kaţdý rok..
F: No oni tam byli, oni věděli co se stalo, ţe jo no tak chtěli mu pomoct, ale my jsme se
nemuseli to.. vţdyť ti řikam.. Heleť a tady Milanovi ten měl takový ty galotky jak teďka
mají ty děti víš.. uţ drív.. bílý botičky na šněrování, pak tady jako kozačky aţ nahoru..ty
ještě takový ty jak se to takhle dělalo drív..taky tak potom..jako felcový to bylo tady
nahoru, ale tady koţený bílý dolu
E: Tady to bylo.. záclony..silonový.. tady to nebylo, neexistovalo..tam uţ to..
F: Všecko bylo.. no peníze nám taky..no
A: Po osmdesátém devátém uţ to tady bylo k dostání?
E: Nó, to uţ to začlo..a tam uţ to bylo dávno uţ.. No to víš, ty jsou vţdycky tam první
F: Ale tam je aj teďka ale zase bych tam ani nechtěla..nechtěla být..tam je samý..jé, dej
mi pokoj.. tam neni pokoj taky..
E: Hm, to je všude..
A: No a kdyţ to srovnáte, který pro vás bylo nejhezčí období?
F: My jsme se nestěţovali, nám bylo..
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E: Tady to..za tu druhou republiku.. my jsme měli to hospodářství a to bylo.. strašná
bída.. kolikrát nebyly ani koruny..
F: Vajíčka se prodávaly a..
E: Víš tady jsem musel.. kdyţ jsi měl to obilí z pole, tak jsi musel odevzdat..
F: No a na setí muselo zůstat a tak..
E: No to obilí a nechat si.. protoţe to se chodilo do mlýna a ty to tam umleli mouku..
hrubou i ten.. otruby a to všecko moţný.. to se dělalo..šišky a krmilo se to dobytku.. no
to bylo.. to jsme museli kaţdou korunu počítat.. to já kdyţ jsem byl jako kluk, to nebylo,
abych si šel koupit honem honem to a to, to neexistovalo.. museli čekat aţ..aţ nějaká
koruna zbyde..tak na oblečení a všecko..
F: Teďka je zase hadrů, ţe se nevědí ani... jej ty Vietnamci co oni všecko mají..
E: Nebylo tak drahý jako je teďko, ale..dostals ty kecky..dvacet korun..nebo dvanáct
korun.. pět rohlíků za korunu.. to bylo (smích)..ale nikde ty peníze nebyly..bylo všecko
takhle to..no akorát ty západní věci takhle nebyly jako teďko to neexistovalo..
F: Ale banány nebyly, pomeranče nebyly a ţili jsme taky kolik let..
E: To to..to bylo strašně drahý...
Rozhovor č. 2:
Název projektu: Ţivot v pohraničí z pohledu čtyřgenerační rodiny
Datum konání rozhovoru: 6. 2. 2010
Místo konání rozhovoru: obec X (u informátorů doma)
Jména informátorů: E a F (rodinné postavení: praděda, prababička)
Jméno tazatele: A
Při mém druhém příchodu mi informátoři dali najevo, ţe uţ mi vyprávět nic nechtějí.
Pravděpodobně z toho důvodu, ţe uţ jim jiţ tak dobře neslouţí paměť, nebo v případě
informátorky F, ţe nechce vzpomínat na minulost, především na dobu za války, která
pro ně byla bezpochyby velmi těţká. Jejich rozhodnutí jsem samozřejmě musela
respektovat a nesnaţila jsem se je do ničeho nutit.
Navrhli mi však, ţe mi ukáţou fotografie, přinesli krabice plné starých fotek i
rodinná fotoalba. Mezi fotografiemi, které mi ukázali byly především ty, na nichţ byla
jejich rodina, rodiče, rodinné i vesnické slavnosti, svatby, pohřby, fotografie z výletů,
z návštěv, kdy se za nimi přijeli podívat jejich dávní přátelé i z návštěv, kdy oni jezdili
na návštěvy na Slovensko, odkud informátorka F pochází, ale také i fotografie
z hospodářství rodiny informátor E (kde největší chloubou pro něj nejspíš je jeho
fotografie na koni) ale i například informátorka F ve svém pracovním oděvu jako
průvodčí a informátor E jako řidič s autobusy a auty, které řídil.
Atmosféra se s ukazováním fotografií postupně uvolnila, ale stále jsem cítila, ţe se
musím mít na pozoru, abych například neřekla něco, co by jejich ochotu (alespoň
ukazovat fotografie) narušilo.
V rámci tohoto přepisu rozhovoru přepisuji jen určité úseky rozhovoru nad
fotografiemi, které se týkají jejich ţivota a vypovídají něco o ţivotě v pohraničí.
V tomto případě se jednalo o neformální rozhovor.
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A: To jsi taky ty babi?
F: To nejsem já to mam kamarádku jak se mnou byla v Německu na práci.. tady máš
napsaný.. na vzpomínky od kamarádky Stanky z Berlína prvního jedenáctý...
A:..(dočítám) devatenáct set čtyřicet čtyři
F: No to mi napsala na památku.. ještě sem měla jednu..
A: A co jsi dělala v Berlíně?
F: Na práci..
E: No to bylo za války no..
A: To jste šli z toho Rakouska tam?
F: Né to sme uţ byli tady v Chomutově a musela sem tam jít.. naši byli ve Střezově a já
sem musela jít tam na práci.. no
A: Co jsi tam dělala?
F: Heleť.. kanceláre uklízela.. no.. kanceláre uklízela.. tam..
E: V letecký továrně..
F: V leteckej továrně kanceláře.. no sem tam byla štyry roky.. no akorát sem přišla a
z dědou sme se seznámili..
E: Ona utekla tam odsud..
A: Takţe tam jsi nebyla dobrovolně?
F: Ne.. musela sem tam.. poslali mě tam.. musela sem jít.. dobrovolně sem nechtěla taky
jít
...
A: To jste byli někde na výletě ne?
F: Jó tady to byla z Polska tady návštěva..
A: A ty jste znali odkud?
F: Děda ho znal..
E: Ten byl na práci v pivovaře.. ty byli taky nasazený.. po válce potom přišli nás
navštívit taky
F: To sme byli pro zelí nakoupit v Chomutově.. byli tady tak sem dělala vepřo kňedlo
zelo..
E: Byli dva tady ale ten jeden.. ten se hlásil ten.. to byl dobrý kluk taky.. to sme byli
mladý..
A: On se pak vrátil zpátky do Polska?
F: No jo.. on tam měl rodiče
...
E: To je tady v X..
A: To byla nějaká slavnost?
E: To bylo vţdycky.. ten.. jak tomu říkali?
F: Boţí Tělo.. chodilo se do kostela.. teďka se nechodí.. nic se ne to..
E: Chodili po vsi..
F: Heleť.. tady je maminka a všecky holky.. ty malý děti tady všechny.. ta tvoje..
babička ne maminka..
E: To se chodilo po vsi a sypali kytky vţdycky..
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F: Heleť z růţí se muselo a byly takový košíčky prodávali pletený.. takový malý.. a
s tim to farář a potom se to sypalo víš.. ale to bylo hezký.. teďka neni nic
E: Takový památníčky postavený.. asi pět nebo šest jich bylo nebo víc.. a tam se
vţdycky zastavili a pomodlili..
...
E: To jsem já.. to je tady babička.. to je Kalaš a Hilda..
A: A kde jste to byli.. taky na nějakým výletě?
E: My sme hodně jezdili na motorce a voni měli auto..
F: Heleť my sme na Slovensko jeli na motorce..
E: No to hodně všechno na motorce.. a potom sme měli auto tak sme..
F: Pak sme měli moskviče..
...
A: V hospodě jste tady nahoře u hřiště ne?.. To tak vypadá..
F: Kdepak todle to je jak sme.. to neni v hospodě.. to sme dělaly u zahradníka a měly
sme MDŢ.. teďka vidim.. všecky ţenský.. to dostal potom kaţdý kytku kdyţ sme šly
domu a nějaký balíček..
A: Takţe to není tady v X?
F: To neni to je v Chomutově.. tady na Praţský
A: Tahle fotka je asi taky z MDŢ..
E: No to sou ty holky jak tam dělaly.. to je Mariana.. Lojzy
...
F: Tady byl Belgičan na návštěvě.. s manţelkou a s klukem..
E: Jak tady byli.. za války tady byli.. jak bydlel tady v hospodě dole.. ten chodil v noci
k nám.. ve dne nesměli jít.. to chodil poslouchat rádio.. zprávy vţdycky.. co se děje..
Ten utekl potom
...
F: Tady to jak sme stanovali v Tatranskej Lomnici..
A: To jste jezdili i s dětmi?
E: No.. ty byli autem a my dva sme jeli na motorce za nima..
F: Vařili sme si polívky, kúpili sme si chleba, salám kúsek a no..
E: Vysoký Tatry.. přes den to sme nechali stan.. všecko tam otevřený.. motorku tam a
jezdili sme na hory a nikde se nic neztratilo.. to nebylo tak jako teďko.. všecky věci.. to
akorát papíry a peníze sme měli s sebou.. jinak všechno ve stanu.. vodevřený..
...
F: Tady děda z autem jak jezdil.. osobákem
E: No to bylo francouzský.. to sem dělal toho taxikáře.. to bylo v těch autodílnách jak
tam.. to bylo tenkrát přestavený na dřevoplyn.. na dřevo sme jezdili (smích).. to byla
přestavba.. to byl vzadu udělaný takový kotel a to se tam nakládalo dříví a jezdil místo
benzínu..
A: A proč jste to udělali?
E: No to Němci to ţádali protoţe to šetřili benzínem.. oni to potřebovali do války.. a co
byli doma tak to přestavili.. i náklaďáky všecko..
...
A: Češi odsud odcházeli ještě před válkou nebo to bylo za války?
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E: To bylo za války.. jak byl konec války tak oni museli odejít..
A: To Němci museli odejít po válce.. ale Češi odcházeli uţ dřív?
E: Taky byla ta válka.. jak potom Němci překročili hranice tak voni utíkali zpátky..
naše.. a zase potom to bylo zase vopačně.. zase Němci šli pryč a zase přišli Češi sem.
A: S těmi Čechy co odsud odcházeli tak si taky nějak zůstával v kontaktu?
E: No.. to uţ vodešli.. to sme uţ vo nich nevěděli.. tady akorát měli statek.. Jíra.. tady
akorát byli ty ze smíšených manţelství ty.. eště tady byli ňáký ten čas..
...
F: Tady máš jak bylo vţdycky.. aj takhle byl takový kruh.. kolem byly děti a to se
chodilo po vsi.. jako na prvního máje
E: To no dycky dělali
...
E: Tady jako voják
A: Ty jsi byl na vojně?
E: No.. ale jenom půl roku.. to bylo v pětačtyricátým.. ten můj ročník.. ten dvacátý.. sme
to měli zkrácený..
A: Kde jsi byl na vojně?
E: V Lounech..
A: Jak dlouhá byla vojna?
F: Pět let..
E: No v těch německých dost.. to bylo po válce hned v pětačtyricátym.. a tady to uţ sem
byl s tebou ne kdyţ sem byl na vojně já..
F: Ale co já vim jestlis byl se mnou.. jaktoţe ne.. v Lounech sme byli ještě houby sme
tam nesly.. Máňa byla.. já.. a eště ta jedna holka..
E: Na návštěvu do Loun
A: A kde vy jste měli statek?
E: Vedle Hildy tam.. jak bydlí Hilda tak hned vedle..to bylo velký.. velký dvůr tam
...
E: To je tady u nás.. to je tady jak je ta kuchyň.. to je jiná.. to máme jinou.. to byla ta
první.. tu sme tenkrát prodali a koupili sme tadytu.. jeden tady z X si to koupil.. tu
kredenc.. to sme tenkrát dělali tu koupelnu víš.. ta byla moc široká tam tak sme to
prodali a koupili sme tadytu.. to byla kuchyň aţ tam dozadu.. to nebyla koupelna.. to se
koupalo v neckách.. no to dřív bylo.. to se zavedly ty koupelny kdyţ zavedly v X vodu..
A: A to zavedli kdy?
E: No to uţ je dost dlouho.... to bylo dlouho nebylo nic tady.. zavedli vodu to bylo
první.. potom teprve za dlouho zase zavedli ten plyn.. to se topilo uhlim.. byly kamna
tady jak je stůl.. to byly kachlový kamna..
A: A v zimě jste se koupali kde?
E: V létě venku a v zimě sme měli necky tady v kuchyni..
A: Na záchod taky ven viď..
E: Ven.. to byl taky ten záchod eště tam mam ten starej.. tam vzadu jak se jde do
zahrady.. v létě v zimě.. to víš to bylo všude.. ani jeden barák neměl záchod vevnitř.. to
málokterý.. já nevim jestli tady někdo byl kdo.. to bylo všecko mimo.. jak byla voda tak
uţ to dělali.. všude v celý vesnici...
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...
A: A vy jste z toho Slovenska odešli protoţe tam nebyla práce?
F: Vţdyť sem řikala ţe sme měli jít do Ameriky..
A: Já vím, ale proč jste chtěli jít?
F: No nebyla práce a táta uţ si našel tak nás vzal sem do Německa no.. my sme nemohli
jet
F: Oni chtěli do Ameriky..
E: To byla aj zaplacený.. víš co to stálo taky..
E: Von to chtěl.. ani ne ţe práce.. aby se měli lepší tam no.. tak tam chtěli..
F: No prosim tě oni měli kolik krav a.. jeden autodílnu druhý.. lékárnu.. a samý svoje
všecko (sourozenci otce)
A: A kdyţ jste přišli sem jak se ti tady líbilo?
F: Hm muselo se mi líbit za války.. co
A: Bylo to tady lepší neţ na Slovensku?
F: Hm.. tak bylo lepší?..
E: Doma bylo doma no..
F: Jo
A: A měli jste se tady lépe?
F: Za války ne!.. ale jídlo sme měli..
A: Takţe jste si moc nepolepšili, kdyţ jste sem přišli..
E: No tak kdyţ to tak dopadlo do Ameriky tak se museli uspokojit..
F: To uţ tak muselo bejt snad.. takových bylo..
...
A: (smích) dědo tady máš nějakého holuba na hlavě nebo co..
E: To neni holub.. to byla straka.. ta venku lítala a vţdycky se vrátila.. to bylo jak je
kotel.. tak tam měla klec.. tam nocovala a normálně lítala venku po vsi.. ta lidem
ukradla vţdycky kdyţ měli něco vodevřený.. kdyţ mamka byla jako děti tak šli vţdycky
tam dozadu.. tak za nima vţdycky letěla.. já jsem přijel k výboru a straka na střeše
(smích).. jela aţ sem.. to byla potom neštěstí.. vţdycky kdyţ jsem opravoval motorku
tak mi vţdycky kradla klíče a šroubky.. a tady jak máme komín tak byla taková díra a
tam si to nosila.. a potom se spálila.. tam jak byl ten internát tak tam byl tranďák.. ještě
dneska tam je.. a tam byly odpadky a tam se asi dotkla drátu a leţela dole spálená.. jé to
byla potvora
E: A tady sme měli prase.. podívej se..
F: Měli vţdycky pěkný.. to sme zabíjeli aj kdyţ byl tatínek vţdycky.. ten dělal jitrnice
a.. tlačenky a.. kdyţ byl děda.. jitrnice nadělali a udili a klobásy nadělali a všechno..
A: Tady jde vidět jak se to změnilo viď, váš baráček tady..
F: No to víš ţe jo.. to byly okýnka malý.. tady ty okna vidíš jak se to hned zvětšilo no.. a
teďka nadávam ţe sou tam veliký..(smích)
E: Tam byl dřevěnej plot.. to sem dělal tenkrát.. taková bouda tady byla před tim.. jak
byly dveře.. taková stříška tam byla dřevěná aby tam nepršelo.. a to bylo po Němcích a
tady to uţ sem udělal já.. tady s tátou.. s dědou.. sme to zedničili.. Milan
E: Garáţ dělali.. všecko.. uměli taky všechno.. aj děda byl šikovnej
...
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A: Po osmdesátým devátým jak se to tady změnilo ve vesnici.. myslíš, ţe to tady bylo
lepší?
E: No tak zlepšilo se to uţ potom.. to potom všecko moţný uţ tady bylo..
A: A jaký období tvého ţivota si myslíš, ţe bylo nejhezčí?
F: Nikdy (smích)
E: No to bylo nejhezčí kdyţ jsme jezdili potom na to Slovensko.. to bylo nejlepší.. kdyţ
sme jezdili ty zájezdy...
A: A za první republiky to bylo jaký?
E: Ale to sem byl jako kluk.. to sem byl mladej
A: A ty jsi říkal, ţe jste hodně zůstávali v kontaktu s těma Němci.. tak co si myslíš
dneska, jaký jsou vztahy mezi Čechy a Němci.. Myslíš, ţe dneska mají Češi a Němci
spolu dobrý vztahy?
F: Nevim no.. jak to mam říct no... s pár sme se tam seznámili, ale moc ne.. to uţ potom
nezůstali..
E: Ale.. nevíš co vás čeká.. ono řiká kaţdej ţe nebude uţ dobře na světě..
F: Hm řikaj pořád lepší ale.. to je furt horší a horší
F: A teďka lidi nemaj práci.. choděj krást a zase polovičku pozavírají tak co.. moţná ani
nebudeš dělat co si se učila.. no tak co si myslíš.. moţná budeš ráda ţe budeš vytírat
někde.. co se můţe stát to nevíš nic.. my sme taky nevěděli co se nám stane a vidiš..
Informátorka G:
Rozhovor č. 1:
Název projektu: Ţivot v pohraničí z pohledu čtyřgenerační rodiny
Datum konání rozhovoru: 20. 2. 2010
Místo konání rozhovoru: obec X (u informátorky doma)
Jméno informátora: G (rodinné postavení: sestra mého pradědy)
Jméno tazatele: A
K informátorce jsem nešla sama, ale informátorkou D (s neteří informátorky G),
protoţe jsme nikdy neměly společně natolik blízký vztah, abych k ní zašla sama na
návštěvu, takţe v tomto případě fungovala moje babička jako jakýsi prostředník.
Bohuţel v některých částech do rozhovoru sama vstupovala, avšak většinou poslouţila
své tetě k osvěţení paměti (např. kdyţ si nemohla vzpomenout na nějaké jméno).
Informátorka byla zprvu před zahájením rozhovoru rozrušená a nebyla v dobrém
psychickém stavu, kvůli myšlenkám, které vyvolal její vysoký věk, osamění a chatrné
zdraví. Při vyprávění o svém dětství se rozplakala, coţ mohlo být způsobeno jejím
prvotním rozrušením, ale v průběhu rozhovoru se při vzpomínání na minulost rozptýlila,
coţ přineslo lepší a uvolněnější atmosféru. Nezaznamenala jsem u informátorky
jakoukoli nervozitu nebo nejistotu v rámci vypravování, naopak si myslím, ţe byla
upřímná a otevřená. Také ochotně sama od sebe ukázala fotografii ze školy, kterou nosí
u sebe a kde je vyfocená i se svým bratrem (mým pradědou). Rozhovor byl ke konci
přerušen telefonem, kdy jí volala příbuzná a stěţovala si na dluhy, takţe rozhovor na
chvíli zaběhl jiným směrem. Nakonec jsme se ještě na nějakou dobu vrátily
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k rozhovoru, který plynule přešel v neformální rozhovor, který se také ještě místy
dotýkal jejího ţivota v pohraničí.
Informátorka v závěru ochotně přislíbila, ţe mohu v případě dalších otázek přijít
znovu.
A: Já bych se tě chtěla zeptat, jestli bys mi povyprávěla něco.. o svém dětství a o svém
ţivotě..
G: (smích)
D: (smích) Kam si chodila do školy a takový..
G: No tady jsme chodili do školy, ţe.. tady v obci. To byla ještě stará česká škola a
německá škola byla, ale my jsme chodili do český školy no.. měli jsme to daleko.. kdyţ
v zimě bylo ale opravdu hodně sněhu to jsme chodili tady vodsaď aţ nakonec..
A: A kde byla škola?
G: Jak tam nahoře bourali.. jak se zatočí na Chomutov tak je tam jeden.. tam nahoře jak
bourali ty baráky.. to byla první česká škola a pak byla škola jak bydlí teďka.. jak kdyţ
se jede do Chomutova tak je ten rohák a tam vedle tak tam jsme chodili potom tam byla
taky česká škola.. no tam jsme chodili no a jak co.. Byly jsme jako děti museli jsme
dělat měli jsme hospodářství..no.. to víš.. (pláč).. my jsme neměli ţádný dětství moc..
jsme museli dělat. Přišli jsme domu kaţdej měl napsáno ty tam ty tam ty uděláš to..no..
a jak ještě... jaká byla doba..doba no tenkrát se ţilo.. lidi neměli tolik peněz, ale ţilo se
klidnějš neţ dneska.. to jako...
A: Takţe vy kdyţ jste přišli ze školy, tak jste nechodili ven třeba s kamarádama..
G: Na koupaliště vůbec ne.. to ještě to koupaliště taky ani nebylo byl tam jenom ten
rybník, ale my jsme nemohli chodit protoţe jsme museli chodit na pole.. já jsem musela
doma uţ připravovat vţdycky něco.. zadělat knedlíky kdyţ maminka přišla z pole, tak
sem aby to měla rychle hotový protoţe zase šli na pole.. no.. jeden pokládal povřísla
kdyţ se sekalo obilí a doma kaţdej měl svoje.. já sem měla na starost prasata sem krmila
(slzy v očích) maminka měla krávy Oskar ten měl ty koně (pláč)..no..my jsme se
nadřeli... kdyţ jsme chtěli jít vţdycky někam tak nemůţete nikam protoţe je zralý obilí
musí se to sekat (pláč)...
A: A ostatní děti to měli taky tak tady ve vesnici nebo ty normálně chodili ven?
G: Ty chodili normálně no.. ty co..tak ty co měli jako co si drţeli selky a tak tak děti
mohli víc, ale my jsme si nemohli nikoho drţet aby nám.. k nám chodila jenom pracovat
pomáhat teta a strejda protoţe to by se jako neutáhlo na to co jsme měli aby jsme si
mohli drţet nějakýho kočího a to.. my jsme museli dělat všechno sami s rodičema.. a
tety nám pomáhali no..jak kdo tak nám pomáhali.. ale ţádnej dětskej..no... no tak.. tak
holt.. pak přišli ty Němci ţe jo tak nám to všechno sebrali.. tak jsme měli všechno pryč..
tak oni bratři měli.. jako Oskar s Lojzou měli jít uţ tenkrát byli uţ povinní jít na vojnu a
táta říká.. dělejte si jak chcete já k vám nemůţu.. jak to.. tak oni se nehlásili jako Němci
oni se hlásili jako Češi jo a v tom okamţitě do čtrnácti dnů to bylo všechno.. všechno
sebrali.. oni jenom čekali co kluci budou dělat.. no.. no tak.. Oskar dělal v tom pivovaře
já taky sem tam byla v tom pivovaře.. rodiče nedělali protoţe táta byl taky nemocnej
no.. pak nakonec ho zavřeli.. a byl to.. no a tam zemřel.. dostal se jako.. on byl v tom..
jak se to.. no vidíš já uţ taky zapomínám...
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A: V koncentračním táboře?
G: No v Německu byl.. napřed tady a pak ho dali tam..
D: Byl v Terezíně, ţe jo..
G: No a pak.. pak byl.. no to je jedno.. byl v Německu no a on se teda tam vodsaď
dostal jak teda potom je propustili tak oni šli přece jako.. v tý řadě jak se říká domu.. no
a on se uţ nedostal protoţe nemohl on měl čtyřicet pět kilo tak ho dali do nemocnice
v Aši jenomţe my jsme to.. on nám psal dopisy jenomţe on vţdycky to někomu dal a
oni to poslali třeba z Plzně nebo takhle tak my jsme potom jeli do Plzně a takhle jsme
ho všude hledali a neţ jsme ho našli tak on byl uţ pochovanej.. tak oni ho tam
pochovali.. no ale tak potom zase kdyţ se to zase vrátilo tak přes Červenej kříţ nám ho
potom jako vyzvedli a měli jsme pohřeb tady.. ale byl to jako... jako oni se nás ptali jako
co měl s tou rukou jako on byl jako za války taky měl tu ruku jako postřílenou jako.. tak
měl tu ruku špatnou a měl taky i věci co měl.. on měl takovou.. takový velký hodiny
taky vţdycky měl.. s tím řemínkem a ty měl taky v tom Chebu.. to všechno jako tam
bylo takţe jako se nás na všechno takhle ptali a tak ţe to táta byl.. no jo... my jsme
museli holt hodně dělat my jsme nemohli takhle lítat venku jako jako dneska ty děti ţe
jo.. to vůbec nešlo...
A: Ty jsi říkala, ţe tady byla česká i německá škola..
G: No česká i německá no..
A: Takţe vy jste měli český občanství..
G: No my jsme měli no.. my jsme sem jako za Německa patřili do Protektorátu protoţe
jsme nebyli jako Němci my jsme se hlásili jako Češi tak jsme patřili do toho
Protektorátu ale ono já ti řeknu já kdyţ si na to vzpomenu.. kdyţ uţ sem potom byla
tancovat (slzy v očích) ono se pak uţ netancovalo ţe jo za tu válku ale chodila sem s tou
Idou vţdycky jsme jezdily taky někdy do Chomutova do města ale všude kam jsme
přišly oni byli jako.. tak musela si ukázat občanku ţe jo a jak viděli ţe jako to tak bylo
zle.. uţ člověk nemohl pomalu nikam jít a my jsme jednou byly v Mostě a tam taky tam
nás kontrolovali a tak uţ jsme tam taky nejely protoţe to uţ bylo moc nebezpečný.. no a
pak sem dělala na tý Poldovce a... z toho pivovaru mě potom přesadili na tu Poldovku
protoţe já sem padla do toho ročníku do toho dva... třiadvacet čtyřiadvacet..dvaadvacet
třiadvacet čtyřiadvacet.. ty jako přesunuli z Protektorátu sem s museli sem na tu práci.. a
já ţe sem byla taky ten dvaadvacátej ročník tak mě z toho pivovaru dali na tu Poldovku
ale já jsem v tom pivovaru.. jsme se měli dobře.. to jako.. on to ten ten ředitel on byl
zakouslej Němec on jako to.. ale nemůţu říct.. oni mě potom to..my jsme stáčeli pivo ţe
jo a tam byla ňáká pani a ona měla muţe pak zavřenýho tak oni se báli aby jednou.. nám
nosila peníze co jako vybírali u těch hospod za to pivo tak musela do banky a tak mě
volali tak já.. já sem to potom dělala takţe on opravdu taky mohl říct můţou si vzít
někoho jinýho ţe jo ale dali mi to.. já sem se pak tam měla dobře a kdybych jako
bejvala.. voni mě chtěli i jako úřednici to já sem říkala to já nemůţu.. to já nemůţu já
neumím ani německy psát.. já píšu ale s chybama ţe jo tu latinku.. no tak sem byla na tý
Poldovce a oni mě ţádali zase chtěli mě zpátky.. přišli a říkali.. co byste radši kdybyste
mohla jít zpátky nebo tady.. no tak já sem byla blbá ţe jo já sem říkala já bych radši šla
zpátky a zpátky mě stejně nedali musela sem tam zůstat.. tak.. tam chodila ta Ida.. to
chodila tady.. byli přece ty Francouzi zavřený tady v tom.. v tý velký hospodě..no.. já
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v noci.. Němci dělali deset.. osm hodin a my jsme museli dělat deset hodin jenomţe oni
šli v deset... my jsme.. kdyţ jsme měli odpolední tak jsme dělali do dvou hodin a to oni
uţ nikdy nechodil.. to já sem chodila z Poldovky sama tady zadem domu.. no to bylo
hrozný ale ta cesta byla pěkná ta pěšina byla pěkná tam tak já sem na kole vţdycky pak
jela, ale kdyţ to nešlo tak sem vţdycky cupitala za těma Francouzema protoţe já sem
taky s nima nesměla mluvit protoţe oni by mě taky zavřeli.. ta Ida zrovna jak jsme tak
potom dělaly.. já sem dělala u toho stroje a tam my jsme dělaly ty elektrody a to jsme
tam byly dvě u toho.. já sem to nandavala a ona to odebírala a dávala to tam jako do
pece a oni.. měli jsme tam takový ty..no ty nádoby jak tam byl ten prach jak se tam
natočilo ten.. to byly elektrody na svařování tanků a na takový.. no německej materiál..
no a ona ta holka.. ta se jmenovala to ještě vím ta se jmenovala Irena.. ona tam byli taky
zaměstnaný uţ ţe jo ty Rusáci jak tady byli na práci jak je taky sem dali a ona si
namočila tu ruku do toho prášku a ona mu to stiskla takhle na ty záda a on šel zrovna
ten verkšusák tak šel.. přišel tam a říká.. vy nemáte co dělat.. no..říká.. dyť mi děláme.. a
on říká no vidím ţe ne a.. já sem ale vůbec za to nemohla já vůbec.. a chtěl občanku ode
mě.. já říkám já jí nemam.. a ráno kdyţ sem šla domu tak na tý vrátnici akorát sem
slyšela jak říká to je ona.. jéţiš.. táta tenkrát uţ byl zavřenej.. teď sem to ani mámě
neříkala tenkrát co se stalo....(vyrušení tím, ţe se samy otevřely dveře)... tak mě
pomohla tenkrát ta Fanynka jestli si pamatuješ tenkrát (obrací se na babičku) ona dělala
v tom dlouhým obchodě.. ona byla taky na práci tady.. ale ona nosila tomu.. já nevím
jak on se jmenoval.. a ona mu nosila tak věci tam z Protektorátu přeci.. já sem jí to
říkala a nebejt jí tak mě zavřeli..
A: Jak to?
G: No ţe jsme jenom.. to byly maličkosti a oni tě hned zavřeli protoţe si sem nepatřila a
oni přece byli na Češích jako to ţe jo a ta Ida mluvila s ňákym tím Francouze a tu
zavřeli no..jo to my jsme nemohli.. my jsme taky nesměli s nima mluvit.. oni tady
chodili a oni vţdycky ten jeden ten Ridiga ten přece byl tady naproti (obrací se
na babičce).. oni vţdycky museli chodit taky tajně aby je nikdo neviděl nebo oni šli
třeba kdyţ jsme měli okno otevřený tak oni nám tam poloţili čokoládu nebo to.. my
jsme nesměli s ním dokud tady byli ty Němci tak jsme s ním nesměli se stýkat to jsme
se stýkali aţ potom kdyţ přišel domu.. a on taky jednou asi dvakrát taky utekl a.. tak ho
chytli.. no on jako dělal toho mečra jo.. no a.. to víš.. to byly zlý časy.. strašný.. tak
jednou zase jsme byli.. to ještě táta byl doma.. oni byli na pole s Oskarem, přijeli.. my
jsme byly s maminkou doma a najednou takovejch vojáků německejch.. tak nás celý
obklíčili.. šedesát vojáků nás obklíčili.. my jsme měli tenkrát toho honicího psa a on tam
měl v tý stodole takový ty kočky a on tam měl takový to.. ţe máme schovanej ňákej jak
se s tím střílí jak se tomu říká.. tak ţe máme tam skovaný.. a nic nemohli najít.. to táta
uţ s Oskarem taky nesměli.. ale tenkrát se to nějak vyřešilo tak ještě jako nic.. a to byla
ta.. vedle na statku u Jíry byla tam dojila.. ona tenkrát zas říkala ţe náš táta.. tam byla
takhle jak máme zahradu tam byla zeď teď uţ je taky hodně spadlá a ona udala ţe táta je
chtěl zastřelit.. to vůbec nebylo pravdo oni jenom takhle jako aby nás mohli dostat.. no a
tady ten Švec tady naproti ten ho potom tam dostal.. ale říkám.. my jsme nesměli chodit
ani tady po vsi uţ.. my jsme museli chodit zadem jak nás kamenovali..
A: A to jako ty ostatní Němci co tady bydleli jo se takhle k vám chovali?
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G: Ale ty.. ty co tady bydleli ty nám nic neudělali jako dyť my jsme s nima se všema
byli zadobře dyť my jsme chodili tady vedle k sousedům všude jsme chodili.. zase oni
se báli s náma mluvit.. my jsme přišli tady jak byl Frank obchod tady dole jak tam
Honza měl přece krám.. s nima jsme byli tak dobře a kdyţ jsme tam přišli, tak ona nám
to dala na pult..
D: To byli ty Němci co sem přišli, ty byli víš.. ty co tady bydleli ne, ale ty co přišli
potom..
G: Tydlencty co tady byli ve vsi ty ne.. ty ne.. dyť říkám.. tendlencten to byl tak hodlej
jeţiš ten kovář on ale moc.. ten starší bratr ten spíš tady koval.. tendleten byl věčně pryč
někde a pak byl na vojně... (vyrušení – venku procházeli lidi) .. pak on vţdycky psal a
ten mi tak často volal no a je to taky uţ asi štyri roky co umřel.. on vţdycky chtěl něco
vědět.. jak je to v obci X tady a říká aţ zase přijedu budu u tebe a pojedeme do
Chomutova.. ten byl tak strašně hodnej ten mě opravdu.. dal hodně peněz i.. on mě
posílal a to.. no ta dcera taky jednou volala a teď se uţ neozvala teďka tedlencten taky
ty měli tady vedle statku dole hospodářství a ten médr ten taky kaţdou chvíli volal..
říkal tady uţ nikoho nemáme tak aspoň s tebou můţeme trošku mluvit tak a on vţdycky
pak chtěl vědět tady taky ten.. jak ten barák vypadá.. oni ho teda taky měli v šusu a říkal
tak se tam aspoň postav aby jsme měli fotku (smích).. jeţišmarja.. to byla zlá doba.. jak
tady byli ty Němci jeţišmarja ty byli.. a ten.. to ti byl.. to byl Čech jak ţil s tou.. jak
s tebou taky byla v tom Chebu ta (obrací se na babičku) ta dcera.. Jana se jmenovala..
D: Buchalová
G: Buchalová.. ta Buchalová ta přeci potom ţila s tím Řehořem tam vzádu v tom
baráku..
D: Tam bydlí Věrka ne.. (moje mamka)
G: Ten ti byl tak zlej a přišel.. jako z vnitrozemí.. to byl tak zlej člověk..
D: Ten udával taky ţe jo..
G: Ten udával.. to byl zlej člověk.. ten si nahrabal.. my jsme nemohli přeci k někomu jít
a k těm lidem kdyţ jsme se s nima všema znali aby jsme někam šli a vyrabovali je.. to
jsme my nemohli přece dělat ţe jo vţdyť jsme tady s nima léta ţili my jsme byli jako
děti a s těma dětma taky jsme se scházeli a to nešlo... ale .. no tak rabovali ty co přišli
potom jako.. oni to byli samý lidi který tam nic neměli co jenom slouţili a ty se tady
usídlili..dyť vlastně ty co sem přišli nic neměli.. ty se tady teprve to.. ale pak byli hógo
fógo.. tak jako ty Volyňáci.. to samý.. kdyţ přišli a co měli... (ticho)
A: A kdyţ skončila potom ta válka tak jak se to tady změnilo třeba pro vás?
G: No tak jak se to změnilo.. tak.. my jsme chodili pak uţ normálně do práce ţe jo.. to
uţ jako bylo dobrý.. ale takhle
D: Ale ještě taky řekni co já teda vím.. kdyţ přišli sem Rusáci.. ruský vojáci
G: No.. to jsme se musely skovat.. to bylo úplně.. oni šli jestli to byla Češka nebo
Němka to bylo úplně to samý.. tak my jsme tady.. to jsme tady ještě byli vedle ţe jo tak
my jsme měli tady naproti to byly děvčata jak říkám my jsme chodili k nim.. tak tam
taky šli ty Rusáci tak oni se šly skovat a u nás spaly na půdě.. a jenomţe oni věděli ţe ty
holky tam doma byly tak oni je museli vzít domu oni je uţívali.. co myslíš a já sem.. já
nevím co tenkrát říkal táta.. nebo máma ještě ale vţdyť my jsme Češi a to.. a oni to je
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jedno.. to je jedno.. jim to bylo šumafuk kdyţ šli z tý fronty a ty byli úplně jak divý...
(ticho)
A: Potom i ty Němci co tady byli se museli po válce odstěhovat?
G: No oni potom jak byli.. oni je taky odstěhovali no.. ale dost jich tady zůstalo.. to
zůstali tady ty antifašisti.. to byli antifašisti ty jako nebyli s nima s těma Němcema a to..
tak ty tady nechali.. ale tamty stěhovali.. tady potom měli tam Anna dvůr nebo kde to
tam bylo.. tam byl tenkrát ten rotmistr..pamatuješ se ještě (obrací se na babičku).. ty si
ho nepamatuješ ten chodil.. tady jak byl krám jak byla Anděla ten dělal.. vedle hospody
starý.. u Mihalů.. jak jezdil furt do Března.. no vidiš já uţ nevím jak se jmenuje.. vidiš já
uţ zapomínám no...
D: To ještě si pamatuješ dost.
A: To jo teda.
D: Ten počkej, dyť sem k němu chodila nakupovat jako malá..
G: No vidiš to.. já hodně zapomínám
D: Já uţ taky nevím... Jé já to mam na jazyku dyť měl potom krám i nahoře ţe jo..
G: No.. a on tady moc nechtěl bejt protoţe on kdyţ byl tady.. lidi.. nechtěl jim říct ne..
oni si většinou nechali napsat na dluh tak jim nechtěl říct ne tak radši jel do toho března,
dyť on se tam něco najezdil.. jéţišmar..
D: Mezera.
G: Mezera.. ten se tam něco na ten kopec s tím.. a přece pak zabil tu holčičku svojí měl
jí na kole a ta ţába něco říká podívej se a on tam.. no.. no a zabil jí.. to bylo taky něco..
ty měli pak ještě tu holku ona učí ţe jo.. a taky já nevím jestli ten barák.. taky ho maj asi
prázdnej..
D: Ne.. tam bydlí..ten kluk snad je tady to maj opravený krásný..
A: Němci se kterými jste se znali od malička po válce odešli?
G: No ty šli no.. odsunuli spakovali je.. oni si moc nemohli vzít ţe jo.. museli tu
všechno nechat taky..no.. oni taky potom měli těţkej.. to byli lidi, který opravdu taky za
nic nemohli.. taky oni za nic taky nemohli ţe jo.. to nebyli.. oni nebyli všichni ţe byli
jako pro toho Hitlera.. oni nebyli ale museli potom taky pryč.. ale já tě řeknu.. oni
kdyby tady zůstali tak v ţivotě neměli to co oni tam maj.. oni si všichni tam postavili
zas baráky.. ten Rohr.. jak bydlel tam dole.. tam bydlel nahoře jak teďka bydlí ten..
Kučera.. ten měl tady dole barák ţe jo tam byl tam nahoře.. ten měl dceru v Německu a
potom šli tam.. oni si tam postavili dva baráky ještě.. to byli ale dobrý lidi to nebyli
ţádný.. s nima jsme byli úplně zadobře no ale museli taky pryč..
D: No a nesměli sem kolik let viď..
G: No nesměli sem kolik let no..
a: A zůstávali jste s nimi nějak v kontaktu potom?
G: No byli jsme tady s těma dole tady a různý lidi se taky vţdycky ukázali co tady
bydleli ţe jo..
A: Vy jste si potom s nimi i dopisovali ne s těmi Němci?
G: Dopisovala sem si s nima.. teď uţ ani bych nemohla.. já ani se nemůţu pořádně
podepsat jak mi klepe ruka... No protoţe oni taky věděli ţe jme za nic pro nic.. za nic
my jme za nic nemohli a oni taky zase potom.. to bylo úlně se to potom obrátilo a byli
na tom jako my jme byli jenomţe ten Němec ten.. to byl.. to bylo hrozný.. naše babička
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jeţišmarja to ještě jme měli tátovo maminku tady.. jé ona říká proč musíme chodit..
tenkrát to ještě se dalo chodit zadem.. teď uţ tam sou zahrady a to nemůţeš a.. jó ty nás
kamenovali.. ty česká svině...
A: A vy jste nemohli odejít pryč kdyţ se takhle k vám chovali?
G: My jsme nemohli.. nás by nepustili protoţe my jsme jako byli uţ na práci.. ty roky
dali sem na práci.. tak my jsme tady museli zůstat, ale rodiče by mohli jít.. náš táta
s maminkou oni by bejvali mohli jít do toho Protektorátu.. on tenkrát oni chtěli do toho
Benešova jenomţe nás nepustili... (ticho)
A: No a kdy si se seznámila se svým manţelem on byl taky odsud?
G: No on byl taky sem posílanej na práci.. dělal na Poldovce no a já tenkrát uţ sem taky
dělala tam na tý Poldovce.. tam jsme se jako seznámili.. no tak sem s nim jako.. jsme
začali spolu chodit.. tak vţdycky mě vedl domu v noci kdyţ bylo takhle pozdě.. někdy..
pokaţdý ne, ale někdy mě vedl domu.. a pak uţ jako zůstali u nás a to tenkrát tu
Poldovku tak bombardovali vţdyť to bylo hrozný.. já tenkrát sem nešla uţ.. měla sem
mít odpolední a já sem.. mě se tam ňák nechtělo.. a říkala sem a já dneska nejdu na tu
odpolední.. to uţ bylo takový jak furt bombardovali..a ono opravdu oni tenkrát tu
Poldovku tak bombardovali.. ty elektrody ty naše.. jak já sem tam ještě potom chodila
uţ sem nedělala.. víš to se nedalo dělat protoţe .. tak to tam bombardovalo tak jsme
chodili tam to sbírat.. jenomţe nás trošku jako zaměstnávali ale pak nás jako pustili a
byli jsme to.. no a on byl taky to.. on bydlel v Lounech on byl v Protektorátu a tak
vţdycky jel taky načerno domu..a byla hranice byla tady hned.. to bylo tady před těma
Lounama tam byly hranice.. no a pak šel na vojnu no a .. kluci pak taky šli na vojnu oni
museli pak rukovat ještě taky ţe jo protoţe oni za Německa nešli tak byli povinný zase
tady tak byl Oskar byl a Lojza byl na vojně.. Oskar taky tenkrát měl jít do toho
Arbeitsdienstu to ještě bylo za Německa to víš a on taky nešel, ţe jako se hlásil jako
Čech tak tam nešel a to všechno uţ jako jim vadilo..
A: Vy jste se potom od rodičů přistěhovali rovnou sem do toho baráku?
G: Já sem se sem stěhovala do tohodle baráku tady.. s manţelem.. ono takhle.. oni nás
nestačili uţ ňák vystěhovat.. tady vedle my jsme tam v baráku bydleli.. jenomţe oni sem
chodili potom.. pořád sem dávali ty.. ty uprchlíci co byli z toho.. z těch ruskejch hranic
jak je stěhovali sem.. tak my jsme tam měli tam k nám vţdycky strčili osm lidu.. oni
taky spali na podlaze a to.. tak my jsme nemohli říct, ţe je tam nebereme tak oni
vţdycky nám je tam strkali, ale oni uţ tenkrát ňák se k tomu nedostali takţe jsme
v baráku jako jsme byli.. ale uţ uţ jsme měli jako na mále.. tohle byl jako prázdnej
barák.. nic jsme tam neměli ţe jo.. maminka chodilo potom trošku tady naproti to byl
ten.. to byli sedláci tam chodila trošku na pole s nima no tak ňáký to obilí nám dali nebo
ňákou mouku nebo něco ţe jo tak jsme na to jídlo jako měli.. my kdyţ jsme dělali ale
v tom pivovaře, my jsme se tam špatně neměli.. my jsme se tam špatně neměli.. co se
týče tam v tý práci..přece Oskar měl na den čtyři litry piva.. já sem měla dva litry.. já
sem dostala co se dávalo do piva ty.. tam přišel taky ten med ale to byly ty kostky jak to
sekali z toho a eště ňákej jako sirup tak ten co to tam vařil ten tak cukr sem vod něj
dostala.. my jsme všechno.. my jsme měli víc piva neţ.. ani dneska by jsme tolika ne to..
no ale Oskar taky tenkrát on musel potom jezdit s tím autem ţe jo a to uţ jako je hnali
někam.. já nevím kam je vţdycky hnali tak to bylo taky nebezpečný.. nevím kam někam
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na hranicích co tam bojovali tak tam něco vozili a to jeli krokem.. někdo seděl na tý
kapotě aby jako hlídal a měl to taky tenkrát špatný... (ticho)
A: Vy jste potom hospodářství co jste měli po válce dostali zpátky?
G: No my jsme si to vzali zpátky.. Lojza potom jako to vzal zpátky a... no ale uţ to bylo
takový.. protoţe to vlastně.. bylo to prázdný nic uţ tam nebylo ţe jo.. dyť my jsme
tenkrát měli takovejch prasat my jsme měli prase uţ i na zabití my jsme měli čtyři
koně.. krávy jsme měli.. stroje všechno to vytáhli.. to všechno bylo pryč... (ticho)
A: Kdyţ začal komunismus tak co se stalo? Změnilo se to zase nějak?
D: Druţstva ţe jo zase začaly, dělalo se v druţstvu ţe jo..
G: (ticho).. měli to taky špatně ten.. kdyţ přišli.. kdyţ šli do toho druţstva.. copak oni
měli za peníze oni měli strašně málo.. oni neměli ţádný velký.. pak uţ se měli dobře.. ke
konci uţ se měli dobře..oni uţ se vzpamatovali.. to druţstvo se vzpamatovalo.. dyť oni
dostali potom.. Lojza přece dostal pak v Udlicích ten barák za milión nebo tak ňák..
protoţe oni tam dělali oba
D: Jenţe to bylo tady uţ v tomhle reţimu předtím ne..
G: Předtím ne..
D: To dělali v druţstvu.. a ty si byla kde.. ty si potom šla dělat vlastně do čistírny a tak
G: No já sem potom šla.. pak sem byla doma ňákej čas pak sem šla do těch lahůdek pak
sem dělala v čistírně.. a kde sem ještě byla.. no v čistírně vlastně sem končila.. sem byla
v těch lahůdkách tam sem byla taky ňákej rok no a pak.. jo ještě sem dělala v tý
Kinzlovce víš jak jak maj taky to ČSAD jak maj tam ty haly.. tam to bylo dobrý.. tam
byla dobrá práce.. no já sem pak přišla do jinýho stavu a oni akorát mě to vyšlo a oni
pak tu Kinzlovku zrušili.. no a pak uţ sem byla doma.. pak uţ sem.. no ale to vlastně do
tý čistírny sem šla to uţ... do tý do těch lahůdek sem šla .. to uţ sem měla Jirku.. on tam
ani nešel.. on mě volal on tam nešel jemu to smrdělo ty ryby tam (smích) to víš on to
neměl rád.. to uţ byl Jirka.. vlastně kdyţ sem šla do těch lahůdek a do tý čistírny to uţ
sem byla vdaná to uţ sem měla Jirku... (ticho)
A: Ty jsi měla jenom jeho?
G: No já sem měla.. první nám umřelo.. pak sem měla jeden potrat ale nevím.. stála sem
v Chomutově..šla sem z práce najednou to ze mě hrklo ale zničehonic no a taky to bylo
jako pryč.. no a tak uţ sem měla jenom Jirku...
A: On taky chodil do školy tady v X?
G: No on chodil tady, ale to uţ potom bylo jako chodili do tý německý školy uţ jako
byla česká.. to uţ chodili ty lidi naše co přišli a to.. to uţ jako pak nebyla německá
škola..
D: Já sem taky ještě chodila tady aţ do pátý třídy
G: To byla pěkná škola tady.. to byla pěkná škola.. a je to taky tam prázdný ne..
D: Hm.. tady bylo hodně dětí no..
G: No tenkrát jo kdyţ si chodila tak to bylo hodně dětí..
Babička: Teprve co se narodili po válce ty děti..
G: No dyť Jirka taky sem chodil do tý školy.. to ještě učil.. on měl tu Brtkovou.. no jo..
no ale takhle.. víš my jsme kdyţ jsme ţili tam s těma lidma tak to bylo pak úplně něco
jinýho co pak odsunuli neţ s těma co přišli.. protoţe s nima jsme nebyli vůbec ňák to
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víš.. to nebylo ono.. ty pro nás byli cizí všichni.. to nebylo ono.. to jsme neţili moc
s nima jako to..
A: S těma co přišli po válce?
G: No.. to.. protoţe říkám to byli lidi.. pamatuješ si jeţiši.. já si pamatuju na tu
Hoškovou.. víš jak ona byla.. pamatuješ si tu starou Hoškovou? (obrací se na babičku)
Taková malá on taky byl takovej malej a on vţdycky.. jen přijďte my velký vám malejm
pomůţeme (pousmání).. ale oni měli velkej opravdu velkej statek.. to ale zase můţu
říct.. ten syn ten.. jak on se.. ale to je jedno.. ten ten barák má v šusu tam.. jak on se..
D: Pepík ne?
G: Ne Pepík ne..
D: Vašek..
G: Venca.. ten to tam má ale v richtigu a všechno si taky hodně udělal sám... Ale říkám
s těma lidma co potom sem přišli to bylo.. to nebylo vůbec.. ne ne
Já: Odkud sem přicházeli nový lidi?
G: No ze všech stran přišli.. to vůbec ani nevíš odkaď přišli...
A:Byli to jenom Češi nebo i jiný národnosti?
G: Ne to byli jako Češi co tady byli jako za republiky a byli to takový samý takový asi
jenom deputátníci a nic doma neměli ţe jo no tak šli sem a tady si zabrali statky no a
dělali tady..
D: Němci museli odejít no tak tamty aby to nebylo.. se to rozkřiklo ţe jo ţe sou tady
prázdný baráky no tak.. to samý jako Jardův (děda) vlastně táta ţe jo.. ten bydlel tam u
Prahy no a taky šli sem do pohraničí kvůli práci a kvůli vlastně aby měli byt nebo
barák.. tak měli barák viď
G: To víš ţe jo no ono to takhle bylo..
A: Takţe s těma vy uţ jste neměli tak dobrý vztahy..
G: Ne neměli.. neměli protoţe.. říkám to byli lidi ty přišli ze všech stran a s nima jsme
neměli vůbec ţádnej.. s nima si se nemohla povídat jak tady s těma lidma.. s těma jsme
vlastně vyrůstali ţe jo.. tak s nima si si mohla povídat všechno.. to jsme se viděli venku
vţdycky venku byly lavičky tak jsme seděli venku na tý lavičky.. povídali.. to jsme tam
seděli.. tady naproti ta.. Libuška Zelenků
D: Novotná
G: Novotná.. tady měla přece tetu Popětovou a maminku tady měla a tam byla lavička..
to já sem měla kluka malýho tak jsme vţdycky seděli a ona nám tam vţdycky
vyprávěla.. to jako byly dobrý lidi.. ty sem taky přišli ale s nima jsme jako byli zadobře..
ale jinak tady s těma lidma moc ne.. my uţ jsme taky byli velký a uţ jsme s nima tak
ňák... Lojza ten taky většinou doma nebyl to bylo za války ten jezdil pořád do Března za
ní.. kdyţ to tady bombardovali tak já sem byla s maminkou sama a.. Oskar ten jel taky
za Bětkou a to bylo hrozný kdyţ to tady bombardovali... (ticho)
A: A vaše maminka byla Němka, ne?
G: No jenomţe.. ona byla Němka ale ona se nehlásila.. oni chtěli aby jako se dala
s tátou to a ona to neudělala ona řiká já sem si ho vzala jako Čecha tak já zůstanu tak
ona byla zařazená do toho Protektorátu jako my všichni.. ale ono je to těţký kdyţ ty
míchaný.. ono to taky není opravdu dobře.. já si pamatuju nahoře jak byla ta.. Mařena
jak chodila.. kulhala.. tam nahoře tam bydlela..Langmajerová.. ty taky ty měli
126

hospodářství no a oni se hlásili jako Němci kdyţ jako přišli Němci taky jim to všechno
vzali..tak jako to byl problém ţe jo.. kdyby se nehlásili.. ono tady vlastně moc Čechů
nebylo tady bylo málo Čechů..oni byli ty Langmajerovi no oni se pak on já nevim on
ani.. ty mladý uţ ani česky neuměli ale ta maminka ta Langmajerový ţe jo.. ono tady
bylo moc málo Čechů.. byli akorát Jíra, my jsme tady byli, ty Langmajerovi tu byli..
kdo pak tady byl.. Ty co chodili do český školy to byly německý děti tam nahoru.. a ty
chodili jenom z toho důvodu protoţe česká škola dávala na Vánoce dávala takhle věci
dávali oblečení a to takţe dostávali takový kvůli tomu oni tam chodili jinak by tam uţ
ani nechodili.. No a náš táta tam.. jak se tomu říká tam.. taky byl jako ňákej zapsanej víš
jako v tý škole..
D: No, to sem četla, to má Milan náš tu kroniku.. tatínek jako byl ve škole jako.. já
nevim.. jako teďka maj předseda nebo takový
G: Já si pamatuju kdyţ jsme chodili do tý školy kdyţ v zimě my jsme se klouzali tak náš
učitel vţdycky nás upomínal říkal nesmíte se takhle klouzat víte ţe rodiče maj málo
peněz a tak nás upozornil vţdycky takhle.. no a byli učitel.. byl tady Matička byl tady..
vidiš uţ.. Záruba tady byl.. učitelka ve školce byla.. no
A: Co jste se učili třeba ve škole?
G: No co normálně jsme se učili no.. no a to bylo všechno dohromady ţe jo.. to nebylo
jako teďka jakoţe třeba první třída.. všechny třídy byly dohromady.. zase tolika dětí tam
nebylo v tý český škole.. školka ještě si pamatuju oni tam měli ty kohouty jak se takhle
houpali v tom.. já tady ještě mam ten snímek z tý školy (obrací se na babičku, aby jí
podala peneţenku, ve které má fotku).. mám ho tady ještě.. podívej se to byla česká
škola.. tohle učitel Záruba.. tady to je táta..
A: Jako děda Oskar?
G: Jo a tady sem já a to je ta Ida Rohrová co byla zavřená a to byla učitelka ze školky to
byl Macoun farář.. a to byli Rohrovi to byl bratr její a uţ ani nevím všechny.. a jinak to
byli všichni jako němci a chodili do český školy.. to je stará fotka uţ (smích) no vţdyť
to vidíš no
D: Ta je přes osmdesát let stará
G: No to víš ţe jo
A: Do kolikátý třídy aţ vy jste sem chodili?
G: No to se chodilo do pátý třídy a pak se chodilo do měšťanky do Chomutova
A: To byla taky česká škola?
G: To byla česká tam byla taky německá škola.. to byla česká škola ta byla tady jak je
park.. jak je okres
D: Jo.. jak si chodila na balet a na kytaru..
G: Nahoře tam byla česká škola před tím parkem.. a teď tam ňáká muzika nebo..
D: No no no
A: Hudební škola
G: Hudební škola no tak tam my jsme chodili
A: Tam uţ chodili opravdu Češi?
G: Tam jenom chodili Češi.. jestli tam byl ňákej.. to já si nepamatuju ţe by tam byli
ňáký Němci.. v Chomutově uţ jako byli Češi ale tady.. my jsme byli tady skoro sami..
ale a říkám jako s těma lidma co jsme tady byli tam jsme ze všema byli zadobře to.. ta
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Najmanová ta bydlela tam v tom baráku jak bydlí ty.. Věry sestra.. tam bydleli ty
Najmanovi to byl jako jejich barák a ona dělala právě na tom.. v tom pivovaře ona tam
byla jako úřednice.. byla v tom pivovaře a tak ona nás tam dostala tenkrát na tu práci.. a
oni taky.. náš táta.. to víš za Německa (ztišila hlas).. oni načerno zabíjeli ten jejich táta
taky.. oni byli to Němci ale nesouhlasili taky s tím Hitlerem.. no a doma u nás to zabíjeli
a to bylo strašně nebezpečný.. to kdyby tě chytli tak..
D: Tě zastřelej třeba
G: Já si pamatuju na.. no v tý starý cihelně.. tam bydlel.. no měl jít taky na vojnu byl to
taky takovej uţ.. a on říká já na vojnu nepůjdu no ale pořád ho nutili pořád ho volali a
on jako se pořád počůral a nevim co ještě jako to.. tak on tohle dokázal nešel na tu
vojnu.. byli to Němci.. taky nechtěl jít na tu vojnu.. no pak Jíra tu byl.. tomu to taky
zabrali ţe jo.. to vlastně uţ měla dcera potom.. to byl Zedník se jmenovali..ona se taky
doţila vysokýho věku ta Zedníková ona ještě tenkrát tady byla jednou ale já sem jí
neviděla Lojza s ní mluvil jako a ty.. jak byli ty.. ty si pamatuješ pod statkem jak tam
bylo to zahradnictví? (obrací se na babičku) tam bydlela přece ta..
D: Richterová
G: Richterová
D: To vím ještě ten baráček malej.. tady ty baráky jak byly.. tady tekla voda
G: Vedle bydleli.. jeţišmarja
D: Potok to ještě jako děti jsme lítali pře ten potok tady
G: Jak se jmenuje tam dole ta.. jak bydlí v tom baráku.. jak je ten zastrčenej barák
dole...
D: To já nevím tady...
G: a ona ta dcera jako jsme spolu chodily.. a ona byla strašně náladová.. ona ti byla
jako nic a pak dělala jako kdyţ tě vůbec nezná.. víš strašně náladová byla.. a ona měla
potom teď chodí taky.. jestli si pamatuješ chodil taky ke Kučerům.. dělal na Poldovce a
on se pak s ní rozved s tou a vzal si ňákou sestru z nemocnice.. jeţiš vidiš to já uţ ani
nevím jak se jmenujou no já si pak na to vzpomenu aţ kdyţ to nepotřebuju..
A: Ale to nevadí.. i tak si toho pamatuješ hodně, to já uţ ani skoro nevim jak se
menovali moji učitelé na zakládce a ty si to všechno pamatuješ..
G: Určitý věci jo ale spíš si pamatuješ to starý.. víš.. já tuhle sem přemejšlela jak on se
jmenoval ten švec tady a já si nemohla na něj vzpomenout a pak mě to zase ňák jako
kdyţ ti to někdo řekne ţe se jmenoval Olbrt.. ten přeci nechal našeho tátu zavřít no..
A: Jak to?
G: No říkám oni tak dlouho.. a něco si našli aţ ho jako..
A: Co tenhle udělal, ţe ho zavřeli?
G: No to bylo politický.. říkal něco o politiky a oni ho zavřeli
A: Takţe ňákou pomluvu na něj jo?
G: No jistě no.. to je taky to sou ty zlý lidi no.. jestli to byla pravda jestli to tam takhle
říkal to nikdo neví ţe jo...
A: Ještě ke škole v Chomutově, vy jste končili jakou třídou?
G: No v šestce jsme tam.. první jsi přišla do šestý do osmičky no..
A: Pak jsi ještě někam pokračovala nebo uţ jsi pracovala?
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G: Ne já uţ sem nikam nešla.. Oskar taky ne jsme měli to hospodářství tak jsme měli
doma práce plno ţe jo.. oni nás potřebovali na všechno..
A: Brácha vlastně byl nejmladší ne?
G: Lojza ten se učil.. ten se učil tady u tý Heroldky.. se jmenovala Herold.. na Praţský
jak je to učiliště.. naproti pekárny.. tam Lojza se učil..
A: Čím se učil?
G: Asi strojní zámečník něco takovýho.. ten jak moc s náma na pole nechodil.. ten
vţdycky.. ani pást nechtěl chodit.. my jsme přece museli chodit pást krávy ţe jo.. jé a
to.. on byl taky kolikrát kvůli tomu bit protoţe nechtěl.. a (pousmání) naše maminka ta
měla lehkou ruku.. já si pamatuju.. tam jak bydlí teďka ten.. jak bydlela Alena Hošků
v tom baráku.. tam bydlí ten.. jak dělá ty potahy.. Cestr.. a tam co bydlela ona měla
malýho kluka ale taky se nevědělo vod koho ho jako měla.. jednoduše měla ho.. malýho
kluka.. a ona měla ten kočárek jak měla maminka (obrací se na babičku) ten..
D: proutěnej
G: Proutěnej takovej.. no a já sem ho taky chtěla vozit kočárek ţe jo.. tak sem šla tam
vozila sem kočárek a já sem měla bejt doma protoţe doma řezali řezanku a my jsme
měli.. jak se to říká.. my jsme museli.. to si zapřáh koně a museli jsme chodit okolo
takhle jo.. a kdyţ nikdo nešel okolo tak zůstal furt stát.. maminka s tatínkem byli tahlenc
strkali ve stodole to.. já sem to věděla jak se to jmenuje a já uţ to nevím vidiš to.. a..
jéţišmarja.. já sem pak přišla domu.. to víš nadávali.. oni mě potřebovali abych šla
okolo.. á naše maminka.. jen sem tam vlezla a uţ sem jí měla.. tá ta měla strašně lehkou
ruku.. to víš.. oni na nás všechno taky to (slzy v očích).. a kdyţ tam nikdo nešel za tím
koněm tak pořád zůstával stát víš.. a chodila si jenom s nim takhle okolo no.. jeţišmarja
jednou málem (pousmání) jednou málem maminka tatínkovi hnedle zadek u to.. já
nevím jak to bylo uţ tenkrát.. to bylo všechno nebezpečný taky no tam... já tě řeknu..
my jsme zaţili... vlastně tam tu republiku pak uţ zase ty Němci pak zase tady to viď no
člověk... Ale řeknu tě.. bylo málo peněz ale bylo to lepší a klidnější ţili ty lidi neţ
dneska.. dneska to je samej shon samej spěch.. lidi se bojej aby nepřišli o práci nebo
vůbec ţádnou práci nemaj.. to.. a tenkrát se ţilo úplně klidnější.. to nebyl takovej ţe byli
tak nervově tak.. dyť ty lidi dneska jsou úplně na nervy pryč...
A: Kdybychom to shrnuli tak jaký bylo období. který pro tebe bylo nejhezčí?
G: No nejhezčí to bylo opravdu za republiky.. to bylo úplně klid.. pak uţ zase zas začali
ty Němci to uţ jako tak ty jenom.. vţdyť víš co oni dělali.. ty jenom koukali aby ty lidi
mohli dostat do toho.. zavřeli.. dyť to vem oni tam těch lidu v tom v tom Polsku.. dyť to
vem.. já sem tam jednou byla.. já sem to viděla.. to bylo takhle úzký.. vysoký ţe ten
člověk se tam akorát vešel akorát vepředu bylo okýnko kde mohl vidět ven ale vůbec
nic tam.. takhle oni je tejrali.. ty vlasy ty boty ty.. co byli ty nemocný co měli různý
takový ty..
D: Vyráţky
G: Ne ne vyráţky.. co měli takový na ty nohy.. různý.. já nevím jak se to říká.. no kdyţ
měli umělý nohy a takový ty..
D: Protézy jo..
G: Ty protézy.. to tam taková kupa.. no strašný.. no to se vůbec.. to se vůbec nedá ani
povídat co tam byly..
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A: Kdy jsi tam byla?
G: No to bylo uţ potom tady za republiky.. uţ teďka v tom dnešnim to.. my jsme byli..
já nevím.. vod podniku jsme tam byli..
A: Myslíš, ţe ani po osmdesátým devátým to nebylo lepší neţ za první republiky pro
tebe?
G: To víš ţe ne... jednoduše klidnější ţivot byl.. říkám bylo málo peněz já vţdycky vím
ţe kdyţ..
D: Je to pravda třeba a nebyly.. pomeranče byly na vánoce nebo takový věci..
G: Jo ale..
D: Ale.. jako proč to jako nebylo tak zase důleţitý..
G: To víš ţe ne.. stejně na to peníze taky moc nebyly.. já si pamatuju kdyţ my jsme
ještě měli to za republiky.. ty prasata tak já sem uţ potom přeci jenom byla uţ taky to.. a
chtěla sem ňáký plesový šaty.. no chtěla sem uţ taky.. to ještě se tancovalo ţe jo.. a
tenkrát táta říkal.. no aţ prodáme ty prasata tak dostaneš plesový šaty.. jo pak přišla do
toho červenka.. ţádný plesový šaty uţ nebyly.. tak mě potom přivezli od mojí
sestřenice.. ona uţ taky.. co sem jezdila ta jedna.. vod ní sem měla.. a já sem to nevěděla
mě to neřekli a já sem se to potom jako dozvěděla ţe ona mi to říkala ţe jako já sem
měla ty její šaty.. a byly hezký no.. ale říkám.. protoţe oni tenkrát opravdu nebyly ty
peníze.. tak.. nebyly ale dalo se ţít a.. bylo to dobrý.. jako ty Rohrovi.. oni taky neměli
peníze on dělal teda na šachtě měl to.. ale taky to tenkrát nevydělal.. ale oni zase přišli
k tátovi nechali si vod něj písek navozit.. on ňákou korunu za to dostal táta nebylo to
moc.. zase todlencto jim navozili.. tak oni si zase takhle pomáhali.. no.. ty baráčky tam
nahoře co tam sou.. ty jedině si takhle pomáhali... (ticho)
A: Po osmdesátým devátým myslíš, ţe se to nějak změnilo tady nebo..?
G: (potichu) No co se změnilo... (ticho)
A: Nebo pro vás.. jestli jste to vůbec vnímali jako nějakou změnu..
G: (ticho).. No bylo tak ţe si byla uţ volná ţe si nemusela se uţ jako bát ţe jo.. tenkrát
to..
D: No to je pravda, ţe taky kdyţ se něco řeklo viď nebo to..
G: To uţ byla ta volnost.. uţ pak byla.. ale za ně kdyţ tady byli tak to si se nemohla ani..
ani uprdnout to jako.. hned si šla
A: Za těch komunistů jo nebo..?
G: No no.. za komunistů ani ne.. kdyţ tady byl Hitler.. komunisti no tak.. ty taky no ale..
ty lidi kort tak netejrali aby jako museli u tý party bejt ţe jo.. kdo chtěl tak byl.. kdo
nechtěl tak nebyl..
D: Ale některý taky přece zavírali..
G: To víš ţe jo.. taky.. hlavně v Praze takový ty pohlaváři a to.. jak tady byl.. jak on se
jmenoval.. ještě furt o něm povídaj tady...
D: Jako oni dělali taky to..
G: No to ještě pořád ještě pořád to ukazujou..
D: Ty co třeba utekli v šedesátým osmým sem nesměli.. a to.. a byli jako odsouzený ţe
kdyby sem přišli tak by je zavřeli..
G: No to jo.. to by je chytili a zavřeli
D: Teď se muselo jak se chodilo do průvodu viď.. to bylo musel kaţdej do průvodu
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G: Na prvního máje
D: Ale bylo to hezký..
G: Ale no tak to zase nebylo takový to.. to bylo opravdu docela pěkný
A: Takţe vám to ani nějak nevadilo..
G: No to ne.. vţdyť my jsme chodili Bětka jsme šli.. já ještě mam někde fotky..
z Chomutova jsme šli a pěšky domu a byli jsme na tom.. se podívat na ten průvod.. a to
byly krásně ozdobený ty auta a ty vozy..
D: Jako mě to taky nevadilo.. někomu to vadilo no tak.. ale mě teda taky ne.. a lidi šli
vţdycky průvod.. aţ do Chomutova.. legrace byla a co..
G: A co dneska.. vůbec nic takovýho není..
A: Takţe myslíš, ţe to bylo lepší neţ dneska za těch komunistů?
G: To jo.. oni většinou to odnesli ty pohlaváři vod těch komunistů.. ty co byli u tý strany
a to tak.. tak ty jako hodně.. jak se jmenujou ty jak zavírali.. nedávno ho zase tady
ukazovali a tu taky furt ukazujou.. tu Horákovou... Náš táta ten pocházel od Benešova..
Třebešice se to jmenovalo.. tam odtud pocházel tatínek a babička tam byla.. tam měla
sestru v Praze.. tak vona třeba tady v létě byla u nás.. ale ona měla stavitele.. ona měla
na těch.. na Vinohradech krásnej velkej barák.. ona uţ potom byla taky sama.. ta jezdila
kaţdej rok do lázní někam.. ta byla všude to.. jednou tady si pamatuju.. (pousmání) ona
na to nebyla zvyklá jak my jsme tady ţili ţe jo.. ona to měla všechno jako to.. a ona
chodila na procházky ţe jo v létě.. deštník.. krásný šaty letní šaty (smích).. a to víš na
vesnici kdyţ ona chodila s deštníkem (smích) a naši tam jeli jednou taky častějc.. no
často ne ale tak občas tam byli.. já si pamatuju maminka měla takový modrý hedvábný
šaty hezký šaty.. tak chodili tak do tý Prahy.. tam jí posral brabec (smích) na.. a ten flek
nešel.. to vůbec nešlo ven.. ale ona.. to si pamatuju kdyţ chodili na ples ty modrý šaty..
to byly jeţišmarja...
A: Váš tatínek proč on sem přišel?
G: Protoţe tatínek to byl.. no vidiš teď to zas uţ nevím.. jako ňákej on.. něco takovýho a
on byl.. ne v Kolíně ne.. To je on dostal.. já právě ţe se neumím vyjádřit.. on dostal ten
barák tady.. co tady je.. ale to byl starej barák ale ty pole a to to uţ u toho bylo.. a ne
všechny tak pak ještě táta ňáký koupil..
Babička: No ale.. jak se sem dostal teda?
G: No on tady dostal ten barák tak tady byl s babičkou..
D: Jako po babičce ho dostal nebo jak?
G: Jeţiš já si nemůţu vzpomenout jak on.. on jednoduše byl tady někde blízko.. to
nebylo tak daleko.. ještě kdyţ tady byl Franta on mě to tenkrát taky ještě říkal.. no vidiš
já uţ to zase nevím.. a on dostal ten barák tak tady byl.. babičku si namluvil.. to nevím
kde jak ona se s ním dostala do styku.. ona byla spíš tam v Praze nebo v Benešově a
bydleli potom tady jednoduše tady v tom baráku.. no ale táta.. náš táta to potom zdědil
jako zase po něm a proto jako jsme tady..
A: Takţe on uţ taky tady vyrůstal váš táta?
G: No jako mladej no.. taky byl jako mladej.. To byl starej barák.. pak jsme vyhořeli ţe
jo.. pak jsme měli to všechno rozstrkaný.. koně jsme měli ve statku.. krávy jsme měli
támhle naproti.. tam byl ten vejminek tam jsme bydleli.. no a pak jsme zase to stavěli.. a
taky se to stavělo zase já si pamatuju to byl bratranec to byl zedník tak on byl potom u
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nás.. taky dělal za jídlo a takhle něco mu dali.. a postavilo se to zase.. ale ne tak ţe by
byly dluhy na tom.. to byli jako.. jako ty komunisti.. něco takovýho.. proto je ten barák
takhle taky postavenej jako v Udlicích jsou ty baráky tady.. kdyţ jedeš jako do Udlic...
hm.. Oskar jezdil.. byl u tý selský jízdy tam jezdil ţe jo s koňma takhle jezdili a .. a
kdyţ to vezmeš tak my jsme měli takovou velkou zahradu všechno jsme.. a měli jsme
všechno v pořádku.. my jsme v ţivotě co si pamatuju jako děti jsme neměli tu zahradu
zarostlou.. nikdy ne (s důrazem).. to vůbec si nepamatuju.. to byla vţdycky zahrada
všechno.. my jsme museli na tom.. táta to posekal my jsme to museli shrabat museli
jsme to.. maminka s náma a.. my jsme měli hodně ovoce.. těch švestek jenom co jsme
tam měli.. my jsme tam měli takovej ten kotel.. to babička tam vařila ty švestky.. ty
povidla.. pak jsme tam měli takovou jako studánku.. to všechno uţ je pryč.. studánku
kdyţ jsme šli na tu zahradu dozadu.. a to vařili pivo tak jsme tam z tý studánky měli
pivo (smích) jéţišmarja.. no to bylo uplně něco jinýho.. to nebylo tak jako dneska ţe
jdeš všechno koupit.. to se hodně dělalo doma ţe jo.. mlíko bylo tvaroh se dělal máslo
se dělalo.. to vlastně všechno bylo.. jeţiš jenom tu kedlubnu co jsme pořád měli.. co
dům dal to se vařilo...
A: Vy jste ţili ještě i s babičkou?
G: No ještě babička.. ona potom šla k ňákýmu dědkovi do těch Nových Spořic jak tam
bydlí Iveta.. tam ona šla.. ona zdědila po její sestře v Praze padesát tisíc zdědila koţich..
a ten koţich sem ještě já potom měla ona uţ ho pak nechtěla nosit ţe byl moc těţkej.. já
uţ ho taky nemam.. a nábytek.. jenomţe peníze ţádný.. on tam byl zase její příbuznej
z jiný strany.. neţ ona umřela tak to všechno předělali tu pozůstalost.. babička měla
dostat těch padesát tisíc nedostala nic.. my jsme měli dostat třicet tisíc nedostali jsme
nic.. jednoduše to všechno bylo pryč.. ale pak jí taky zavřeli tu.. pak musela kdyţ byl
ten převrat potom tak musela mést v Praze chodníky.. a babička potom.. já ani nevím
jak přišla k tomu dědkovi.. jednoduše byla v těch Spořicích u něj a..no tak tam bydlela
s nim no.. a pak ňák uţ jí bylo kolik.. sedmdesát.. upadla a dostala zápal plic a umřela..
a oni všechno co tam trošku měla tak sousedi tam vyrabovali.. protoţe my jsme tam ňák
nepřišli ţe jo.. ale pohřeb jsme jako udělali.. to nás jako věděli to nás našli.. kdyţ jako
umřela aby jsme jí nechali pochovat.. a to byly jenom dvě místnosti tam.. a malý.. a oni
to všechno předělali tam ţe jo to si přistavili ještě a to..
A: A to byla maminka tvého tatínka tahle co s vámi ţila?
G: Jo to byla maminka mýho táty.. ale naše maminka.. ta dost uměla česky rozuměla.. ta
opravdu se naučila dost.. protoţe.. my jsme mluvili doma německy protoţe maminka
neuměla tak jsme mluvili vlastně německy doma.. a s babičkou no..
A: S babičkou jste mluvili česky?
G: Česky.. a ta neuměla ta se nenaučila vůbec nic.. ta neuměla vůbec nic německy.. ne
ta neuměla nic.. a ten.. táta měl přece toho bratra jak bydlel tady na dvoře..on měl asi
šest dětí měl.. a on se hlásil jako Němec.. on vlastně byl taky Čech ale on ţe měl
manţelku Němku tak on se hlásil jako Němec.. tak oni šli pryč.. oni se odstěhovali.. ty
šli tam jako do Německa.. ale řeknu tě.. já říkám.. dobře ţe šli do toho Německa.. oni by
se v ţivotě tady takhle neměli jako oni se měli tam.. opravdu..oni tam měli všechno..on
měl dobrej plat..ona taky.. hele já ten satelit.. ten mě koupil taky ještě.. pak jednou
přijel.. no holky sem jezdili teď uţ ne.. a kdyţ tady byl tak říká.. máš tady akorát dva ty
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programy nic tu nemáš.. nic ti nebudem kupovat ale přivezli potom ten satelit.. tak to mi
koupil jako strejda.. a oni se měli moc dobře tam.. oni dostali pak ňáký peníze za ten
odsun.. kdyţ ona ta Hilda umřela.. to já sem byla k ní jako kmotra.. to byla taky tak
hodná holka a taky tak mladě umřela.. a ta ţila jako s tátou tam.. no a ještě tam je teďka
ta Růţena.. akorát Růţena ţije akorát z nich.. nikdo víc uţ není.. teď Anna umřela.. ale
oni se měli dobře potom.. v ţivotě by se bejvali tady neměli...
A: Takţe oni taky odešli po válce kdyţ..
G: No jak byli odsunutý tak šli s nima.. protoţe ona asi nechtěla no.. tak šli.. ono je to
míchaný manţelství to taky není dobře.. to potom kdyţ se něco takovýho stane to je.. to
je buď a nebo.. to je potom těţký
A: Váš tatínek měl jenom bráchu?
G: No oni byli jenom dva..
A: Vaše maminka měla nějaký sourozence?
G: Jo ta jich měla hodně.. ona z dvanácti dětí byla.. ale můţu říct.. oni ale taky měli
baráček ale my jsme tam byli pořád v těch Spořicích.. jsme chodili tady zadem potokem
a .. kdyţ oni tam měli posvícení ta babička.. jak ona všechno nám tam napekla a to..
čisto všude.. ale ty děti taky museli hodně pomáhat.. oni museli chodit do lesa.. oni
museli chodit na dříví.. oni museli chodit kdyţ byly borůvky na borůvky.. na ty
brusinky.. to všechno oni měli doma.. a děda dělal tady.. jak je ta pekárna tady nová.. to
byl jako annadvůr.. něco takovýho.. ne annadvůr ale takovej velkej dvůr a byl tam ten
barák.. tam čepovali jako.. chodili chlapi vţdycky na štamprličky.. a on dělal v tý
cigorce.. víš kde byla ta..(obrací se na babičku)
D: Jo cikorka..
G: Tam on dělal.. a kaţdej den mu tam nosili oběd.. někdo z dětí.. a on chodil vţdycky
tam.. neţ šel domu tak si tak vţdycky šel.. a říkám.. takovejch dětí měli ale taky.. můţu
říct ţe všichni byli jako v pořádku.. to byla Jula.. jak měla Praţáka.. ten Ernst.. ten přece
taky sem jezdil jak byl v tom Německu taky..
A: A ty všichni taky pak odešli po válce?
G: No ty šli taky pryč.. ale říkám všichni byli.. akorát ten.. to jsme jezdili taky do těch
Kralup.. ten měl taky hodně dětí... (tetě zvoní telefon – v závislosti na telefonní
konverzaci zavedení rozhovoru na dluhy).. já říkám my jsme vůbec v ţivotě ţádný
dluhy neměli.. my jsme si nic nekoupili na dluh.. kdyţ jsme na něco neměli tak jsme si
to nekoupili.. a nebylo to lepší? Dneska ty lidi si naberou a jezději támhle bůhvíkam a
na to si pučej.. no je tohlecto zapotřebí? Abych si pučila na dovolenou? A pak nemaj jak
by to zaplatili.. to je doba dneska to je hrozný..
(neformální povídání)
A: Já jsem byla u babičky a u dědy Oskara a oni mi ukazovali fotky jak jste byli mladý
jak jste jezdili na motorkách...
G: No jo (smích)
D: V Tatrách (smích)
G: Jak zmokli viď..
D: My jsme byli v autě ale.. nás vzala teta s Milanem a oni jeli na motorce.. ale to bylo
tak hezký.. my vařili.. ţe jo ten vařič ten.. na ten plyn takovej.. ty.. a ţádný stany.. my
měli stan tam nebyla podlaha..a bouřka byla
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G: Taková bouřka byla..ono lilo tolika.. jéţišmarja..
D: Hele a viď.. všecko jsme tam nechali a šli jsme na túru.. třeba aţ na Lomnickej štít..
G: No představ si to.. všechno tam bylo ve stanu.. a ţádnej stan zamčenej nic.. jenom
takhle zip.. a byli jsme jezdili jsme tam na tu.. ráno jsme jeli a přišli jsme večer domu a
nic se ti neztratilo.. udělej to dneska.. v Polsku kdyţ jsme byli.. tam taky tenkrát tam
byli tři Poláci.. kluci mladý.. my jsme tam taky všechno měli venku a šli jsme pryč..
nám se tam nic neztratilo.. to nekradli jako dneska.. dneska nic nemůţeš.. to si doma a
ukradnou ti to ještě doma.. všude jsme byli.. vţdyť jsme toho projezdili dost a nikde se
nic neztratilo...
Rozhovor č. 2:
Název projektu: Ţivot v pohraničí z pohledu čtyřgenerační rodiny
Datum konání rozhovoru: 14. 3. 2010
Místo konání rozhovoru: obec X (u informátorky doma)
Jméno informátorky: G (rodinné postavení: sestra mého pradědy)
Jméno tazatele: A
K informátorce jsem na druhý rozhovor přišla opět s prostředníkem – se svou
babičkou, kterou jsem dopředu poprosila, aby do rozhovoru co nejméně zasahovala.
Schůzka byla dopředu telefonicky domluvená. Původně jsme měly rozhovor provést o
den dřív, ale informátorce dorazila nečekaná návštěva, takţe jsme jej musely odloţit.
Informátorka tentokrát byla v mnohem lepší náladě a psychickém rozpoloţení, neţ
před prvním nahráváním. Opět velmi ochotně odpovídala na všechny mé otázky a
vyprávěla o svém ţivotě a mimo jiné mi i zapůjčila na skenování fotografii z jejího
dětství (jiţ zmíněnou v prvním rozhovoru). Rozhovor tentokrát nebyl ničím přerušen.
Ke konci plynule přešel do neformálního vypravování o ručních pracích, které ve
volném čase dělala (háčkování, vyšívání..) a ukazování těchto výrobků v jejím domě.
V domě jsem si také povšimla spousty vystavených fotografií, mezi nimiţ se
vyskytují především fotografie rodinné, ať uţ staré, kde je ona se svým muţem a malým
synem, nebo novější, kde má vyfocená svá vnoučata a pravnoučata. Mezi fotografiemi
pak vyčnívá vyšitý obraz Chomutova a menší barevný obrázek Panny Marie.
Během rozhovoru si informátorka posteskla, ţe by se ještě ráda ozvala alespoň dětem
svých starých známých z Belgie, a tak jsem jí přislíbila, ţe jí pomohu s napsáním
dopisu.
A: Tak první věc, co by mě dneska zajímalo je proč jste vlastně neodešli v tom třicátým
osmým?
G: No proč jsme neodešli.. protoţe ty naše ročníky dávali sem do Německa
z Protektorátu..
A: Aha.. to bylo uţ tehdy..
G: To bylo uţ tehdy.. a my by jsme tady museli zůstat.. rodiče by mohli jít.. ale my by
jsme tady museli bejt na práci.. tak proto jsme odtud neodešli..
A: Aha..to vím, ţe jsi říkala.. já jsem myslela, ţe to bylo aţ později..
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G: Ne ne ne.. to bylo tenkrát.. já sem přece dělala v tom pivovaře.. Oskar taky dělal
v tom pivovaře.. a já sem byla dva a dvacátej ročník a mě přeřadili taky na Poldovku..
A: A ty jak jsi říkala, ţe jste byli v Protektorátu.. tak tady to území patřilo ještě pod
Protektorát?
G: Né.. v Lounech to končilo.. v Lounech tam byly hranice.. tady to uţ byla ta sudetská
to no..
A: A vy jste nějak spadali pod ten Protektorát jako Češi?
G: No my jsme spadali pod Protektorát protoţe my jsme se nehlásili jako Němci.. tak
tím pádem jsme jako měli všichni i maminka.. všichni jsme měli Protektorát.. jsme
patřili do Protektorátu..
A: A co to znamenalo.. jako, ţe jste měli třeba nějaký úřady tam nebo..?
G: Já nevím... jednoduše jsme patřili do Čech.. jako ta teta.. Julie.. Praţáková.. ty šli do
Čech.. ty odešli.. táta s maminkou ty by taky bejvali mohli jít.. by museli do těch
Třebešic.. za Prahou tam.. místo Benešova.. tak jako on se narodil.. tam by bejvali mohli
jít.. no, ale kdyţ zase my jsme tady byli tak oni jako nechtěli jít pryč a zůstali tady taky
no.. tak maminka chodila trošku k sedlákům.. trošku taky, ţe si vydělá nějaký obilí a
ňákou tu mouku a tak.. něco vţdycky dostala.. táta nedělal.. ten nic no ale.. takhle to
bylo no...
A: A jak ono to bylo s vašim tatínkem.. kdy ho vzali?
G: V roce čtyřicet dva..
A: A vzpomínáš si nějak přesněji na to? Pamatuješ si ještě jak pro něj přišli?
G: No tak napřed oni si furt něco hledali.. napřed přišli.. nás obklíčili a.. my jsme měli
přece toho honícího psa a on v tý stodole.. tak tam byly kočky a on tam měl to.. a oni
řekli, ţe tam máme schovanej ňákej ten kulomet.. a my jsme, ale opravdu ţádnej
kulomet neměli.. obklíčili nás.. my co jsme byli uvnitř jsme nesměli ven a táta ty přijeli
s Oskarem z pole tak ty tam jako uţ to.. no.. tak je sebrali a vyslýchali.. no ale to se
vrátili.. pak zase tady naproti ten švec.. ho udal, ţe to bylo politický.. no a tak potom ho
jako zavřeli.. oni si furt něco hledali, aby jenom ho mohli jako dostat.. no tak to bylo
v roce čtyřicet dva.. tak to byl v Mostě.. a pak byl v Německu.. pak ho dali.. jeţiš jak se
to tam jmenuje.. no a to uţ jsme tam taky nemohli.. taky jsme nevěděli kde je..
A: Takţe jste s nim nebyli vůbec v kontaktu?
G: Ne ne ne.. to jsme vůbec nevěděli kde je.. a on potom.. to bylo potom kdyţ byl ten
převrat.. tak potom jako ty trestance pustili a chodili na ten pochod smrti jak se říkalo..
vţdyť oni tenkrát sotva chodili ţe jo a ty co nemohli tak je postříleli a nechali je tam
bejt někde zahrabali a to.. no a on se dostal do Chebu.. jenomţe my jsme nevěděli.. on
psal.. dostali jsme dopisy.. ţe kdyby jako mohl dostat ňákou polívku (pláč).. ţe by se
uzdravil.. váţil čtyřicet dva kilo.. a tak ty dopisy.. on je dával vţdycky někomu a oni
byli třeba z Plzně nebo.. tak v Plzni jsme ho nechali hledat.. tam nebyl protoţe on to
někomu vţdycky dal.. a neţ jsme ho našli tak uţ ho pochovali v Chebu.. no a tak
potom.. potom jako přes Červenej kříţ nám ho tam vyzvedli.. ale byl to.. protoţe jsme
taky furt říkali jestli to byl on táta ţe jo.. ale on měl u sebe.. on měl.. takový velký
hodiny měl na řemínku.. ty tady ještě měl doma.. ty měl s sebou tak ty tam měl.. a taky
se ptali co jako měl s tou rukou.. on byl za války.. jak byl na vojně tak měl tady tu ruku
takovou.. tak sem jako věděli.. Dyť maminka přeci taky byla v Německa.. ta byla taky
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ten ročník (obrací se na babičku).. no ta byla přeci v Berlíně nebo kde byla.. protoţe
všechny ty ročníky co takhle byly v Protektorátu.. tak dávali sem na práci.. a hodně.. já
sem holt musela na tu Poldovku no ale všichni nebyli jako ve fabrikách.. některý byli
taky u sedláků, ale tady ne.. oni ty co byli tak byli spíš tam dál v Německu.. to víš.. byla
to doba zlá..
A: A potom po válce, kdyţ Němci museli odejít.. pamatuješ si konkrétně na rodiny
Němců, který to tady museli opustit?
G: No tady to museli opustit hodně.. akorát tady zůstali ty antifašisti co jako
nesouhlasili taky s těma Němcema.. ty byli jako proti.. ale tamty museli všichni odejít..
to všichni dostali.. museli tady na tu.. na tu sklárnu tam.. tady to všechno sebrali a dali
to na tu sklárnu tam.. tam oni byli v tý sklárně.. a pak je jako naloţili na vagónech a
odvezli je do Německa no.. mezi nima taky byl ten tátův bratr.. protoţe on dělal na
statku tady vedle u Jíry a.. ona to byla taky Němka.. a oni se hlásili.. no kaţdýho to byla
věc viď.. kdyţ chtěl tak.. by bejvali tady mohli zůstat ale oni se hlásili jako Němci.. tak
ty šli taky do toho Německa.. no šlo jich tady odsaď hodně.. skoro celá vesnice.. no a
pak to jako obsadili s těma lidma z toho vnitrozemí.. to byli většinou samý ty
deputátníci tak si to tady zabrali..
A: A přišli ještě do styku původní Němci s novými osídlenci? Setkali se tady?
G: No oni se s nikým nesetkali uţ.. oni se setkali jenom s náma.. ale ne všichni.. to byli
jenom určitý lidi jako tady soused.. pak dole pod statkem tam byl ten Médr.. tak určitý
lidi nám psali.. potom sem byla ve spojení s tou.. jak tam bydlí naproti hřbitovu.. no
s některýma lidma co byli tady jako ty nejlepší tak s těma já sem byla pak ve styku..
protoţe to byli lidi který taky nesouhlasili tam s tím..
A: Oni museli všichni odejít dřív neţ sem přišli ty nový osídlenci?
G: No jo.. oni šli dřív.. jednoduše to zabrali a ty lidi pak museli jít a všecko co tady měli
to tu museli nechat.. no co si mohli vzít do rukou..
A: Nesnaţili se ty původní Němci co tu byli schovávat nějaký věci u vás třeba?
G: Tak u nás byli ty lidi.. ty byli taky vod těch hranic tam.. vod těch ruskejch..a ty taky
Němec dal pryč tam odsud.. a ty tady protáhli přes celý Československo.. a ty měli
s sebou vozejk a měli koně a měli bandasky s medem a všechno tady taky museli
nechat.. byli u nás asi tři neděle.. to byli taky moc hodný lidi.. no pak zabíjeli toho koně
tak ještě dělali guláš a já jsem to nejedla.. ale to byli moc hodný lidi.. ale tydlencty..
určitý lidi ty se jako neozvali.. co byli jako Němci takový ty zaţraný.. s těma sem jako
nebyla ve styku.. to byli jenom určitý lidi s kterejma jsme jako byli tak zadobře.. jako
tady s těma tady dole to jsme byli vůbec sousedé.. a naproti ty Schrödrovic holky.. tam
byl přece ten potok a tam byla ta lávka a to jsme vůbec nevěděli ţe Čech nebo Němec..
to jednosuše nemůţu říct ţe ty Němci by nám nadávali nebo tak něco.. aţ kdyţ přišel
ten převrat jak přišel ten Hitler tak oni zase uţ se báli s náma mluvit.. ale jinak byli lidi..
oni si schovávali ty věci ale většinou si schovávali to zlato.. a stejně uţ to nedostali..
D: Ale tam u Jendy.. u Horváthů.. tam taky bylo schovaný.. to ještě já sem byla mladá..
to uţ byla mamča tvoje.. to se propadlo a tam byly bedny a v těch bednách byly
záclony.. různý věci a látky.. jenomţe jak se to potom vyndalo tak se to rozsypalo na
takový kousky takţe z toho nic nebylo.. ale víš co sem slyšela.. ţe i kdo měl ňákou
zbraň.. ţe jako házeli do studny..
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G: To nevím ale náš táta měl taky flintu a on jí měl skovanou nahoře na půdě někde.. a
Lojza ten jí jako našel.. já vím, ţe o tu flintu bojoval, ţe jí jako chtěl.. on toho chtěl
víc..
A: Takţe se snaţili Němci schovávat svoje věci..?
G: oni si schovávali většinou zlato.. a tendlecten co mi ještě volá.. tak ten kdyţ tady
byl.. on říkal, ţe jeho rodiče schovávali zlato.. jestli si pamatuješ na tom rohu jak je
škola.. tak tam byl tenkrát takovej starej statek.. a tam ty jeho rodiče měli schovaný to
jeho zlato..
D: A víš kde taky ty Frankovi.. co bydlela pak babička s dědou.. tak ty byli taky bohatý
ţe jo.. ty měli tam krásný to všechno.. tak ty taky prej tam někam schovali
G: Toho zlata je ještě zakopaný bůhví kde..
A: Ale přímo, ţe by ty původní Němci chodili k vám.. jako ţe vás znali od malička a
chtěli si to u vás schovat?
G: To ne.. to nemělo vůbec cenu protoţe oni taky nevěděli jestli se vrátěj nebo jak..
A: A jak tady ta vesnice vypadala potom co museli odejít? To tady museli bejt prázdný
baráky ne?
G: Ne.. tak ono se to rychle obsadilo zase.. Ale byli určitý lidi s kterejma jsme byli moc
zadobře.. ale ty ani jednou se neozvali.. ani nenapsali.. akorát se ozvali jenom určitý
lidi.. tam naproti hřbitovu ta se ozvala.. ta vţdycky přijela i s manţelem.. ta měla moc
hodnýho manţela.. tak ty vţdycky přijeli.. určitý lidi jo.. ale všichni ne.. protoţe to byli
taky.. jako ty učitelové co tady byli tak to byli zaţraný Němci.. já bych ani s nima
nechtěla bejt ve styku.. protoţe to byli hrozný lidi co tady byli ve škole..
A: A to byli ty co sem přišli nebo ty co tu byli uţ od narození?
G: Oni tady uţ byli.. ale zrovna teďka tady byla Frída.. a ona dostane vţdycky
z Německa.. a tam je obec C.. jak sou starý a kde bydlej.. a tak já sem říkala.. stejně ty
lidi co proţili.. co prodělali.. tak oni se stejně doţili takovýho věku.. to sou lidi v našich
letech.. ale určitý lidi se tam dobře chytili.. oni si tam postavili baráky.. a náš strejda..
ten kdyby tady zůstal tak by dřel bídu a bídu.. oni se tam měli dobře...
A: Ještě bych se chtěla zeptat jestli tady existovaly třeba nějaký spolky, který
sdruţovaly ty Němce?
G: No to byli ty antifašisti... to byl spolek co byli ty zavřený víš.. to byl spolek co byla
babička.. to byli zavřený a ty měli ten spolek.. a ona chodila ještě taky k tý.. ten spolek
jako ještě teďka je.. a to byli Němci tam.. a babička tam chodila.. já sem tam taky někdy
byla.. ale já uţ tam nechodím.. a ty spolky byly no a ty ještě existujou pořád.. já sem
tam tenkrát kdyţ sem to honila jako po tátovi.. tak já sem tam šla.. já sem měla veškeré
papíry v rukou.. protoţe ty papíry babička tam měla.. a on tam dělal ňákej ten předseda..
on snad ještě existuje ten chlap.. a on tam bydlel tady na tý Praţský.. ale on viděl, ţe
opravdu to všechno souhlasí.. a já sem měla dojem,ţe on jako to nepřál aby jsme to
dostali víš.. vlastně jsme ani nic nedostali.. po tátovi jsme ani nic nedostali.. já sem
potom ţádalo o ten náš statek.. to ještě Kučera mě napsal všechno.. jenomţe Lojza
tenkrát říkal, ţe sem málo udala.. já říkám nemůţeš udat víc neţ co bylo.. oni si to taky
vyšetřej.. no tak jsme dostali kaţdej těch sto tisíc.. vţdycky si mysleli, ţe já sem to měla
jenom pro sebe.. ale já sem tam musela udat všechno ţe jo.. sourozenci všechno.. a oni
to rozdělili.. dostal kaţdej svůj díl..
137

A: A tady v tom baráku, jak teď bydlíš taky původně bydleli Němci?
G: Tady bydleli taky Němci.. tady to byl barák.. jak je ta velká hospoda tady.. to byli
její rodiče tady bydleli.. oni byli z Udlic ale oni tady ani nebydleli a měli tady lidi který
tu bydleli.. tady bydlela ňáká Franková.. pak tady bydlela ta uţ nevím jak se jmenovala..
a ta by bejvala taky odešla, ale ona byla jako antifašista.. a ona měla kluka a on byl
hroznej.. on ještě to víš ty silnice tady byly prašný a on šel s těma nohama a vţdycky to
vířil.. ty dveře co jsme tady měli ty byly celý rozbitý vod něj.. no a ta.. její sestra tady
jednou byla.. tak říkala no je to tady všechno jiný..
A: Ty jsi říkala, ţe ona nemusela odejít, ale jak vy jste teda ten barák po ní dostali?
G: No my jsme ţádali o něj.. ona šla pryč.. ona šla potom do Německa.. to byl taky boj
o ten barák.. já nevím jak ona se jmenovala ona byla taky vojanda.. a to víš oni jako ty
vojáci měli to přednostní právo.. ale dostali jsme to..
A: A ty jsi teda říkala, ţe jsi napřed pracovala v tom pivovaře a potom na Poldovce?
G: No napřed sem dělala v hodinkárně.. to byla ta Kinslovka.. tam sem dělala.. pak sem
přišla do jinýho stavu tak sem byla doma.. a pak sem šla do toho Pramenu.. to patřilo ta
salátovna pod Pramen.. no a pak sem šla do čistírny no.. tam sem to taky moc nechytla..
tam to byly platy.. těch kalhot.. praný kalhoty kdyţ se napařily.. kdyţ to byly jenom
chemicky čištěný tak to šlo ale ty praný.. no ale byla sem tam.. a pak uţ sem chtěla jít
pryč.. tak táta říká, ţe mi seţene práci.. a zase to začalo s babičkou.. tak já kdyţ sem
byla v čistírně tak ta mistrová mě vţdycky pustila dřív domu aby jsem mohla jít tam na
návštěvy.. ona uţ pak taky byla.. pak byla ňákej čas zase na Hrádku.. tak ona mě jako to
dovolila..
A: A to byla tvoje babička?
G: No to byla babička no.. maminka naše.. no a tím pádem já uţ sem potom nemohla jít
pryč protoţe ona mě to.. kdybych šla někam jinam tak by mě určitě nedovolili abych
pořád šla.. protoţe já sem za ní hodně chodila.. snad kaţdou návštěvu.. a do toho.. jéţiš
já si pamatuju, kdyţ já sem jela do toho Jirkova.. tam byl takovej sníh.. a to si musela jít
pěšky tam.. a pak říkal ten primář.. mě zavolal.. ţe jako babička je zdravá.. no tak
zdravá tak to bylo jako dobrý.. a říkal, ţe by jí jako někam dali.. a já sem říkala.. pane
doktore ona nikdy nechtěla nikam jít.. ona by opravdu nešla.. já sem jí teda nedala.. já
sem říkala.. pane doktore kdyţ říkáte teda, ţe je zdravá tak já si jí vezmu.. a on říkal..
víte co si uděláte (?).. já sem říkala já sem si vědoma.. babička nikam nechce jít tak já si
jí vezmu domu.. tak sem jí měla.. to sem ještě chodila do čistírny.. tak ráno neţ sem
jela.. ve čtyři hodiny sem vstávala.. a všechno sem připravila protoţe byla nahoře.. ona
tady nemohla bejt dole protoţe ona s tím vozejkem nemohla do koupelny.. tak ona to
tam měla čistý.. táta jí tam přidělal tu mísu a vedle měla kýbl s vodou a pak si zase jela
do pokojíčku.. ţe jako v pokojíčku měla pořád čisto.. no tak sem ráno musela všechno jí
tam dát.. do termosky.. aby měla teplý.. a vodu a všechno.. to byla práce.. a neţ sem
přišla domu z práce tak zase babička byla první neţ sem mohla já něco tady dole
udělat.. no a s tím koupáním.. vţdyť jsme museli jí taky koupat ţe jo a nahoře voda
nebyla.. tak jsme měli tu plechovou vanu.. tu jsme tam nosili nahoru tu vodu.. ona se
nesměla stydět protoţe já bych jí sama nezvedla z vany.. tak vţdycky táta .. můţu říct
náš táta.. ani jednou mi neříkal co mi je do tvý mámy.. on všechno mi pomáhal..
opravdu.. tak jsme jí vykoupali zase jsme jí dali ven a to.. a taky o svátcích sem jednou..
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to byla taky na Hrádku.. sem říkala.. pane doktore dejte nám jí aspoň přes ty svátky ať
zase jednou je doma.. a on říkal.. no nemůţeme.. ona musí dostat injekce.. a já sem
říkala ale on by jí dal manţel ty injekce.. a on (pousmání) se na mě podíval a říkal.. jo a
umí to?.. a já sem říkala jo umí.. a on říkal.. čím je?.. a já sem říkala elektrikářem
(smích).. a on se na mě podíval.. ale on opravdu jak tenkrát měl ten úraz.. on uměl ty.. a
vţdycky babička říká.. Karle ty pícháš lepší neţ sestra.. ale nemůţu říct.. co sem jí tady
měla tak ona nikdy ţe by byla protivná nebo něco takovýho.. to ona byla přece taky
taková rázná.. ale v tomhlectom nemůţu říct ţe ona by mě jak sekýrovala nebo něco..
ona byla tak statečná.. byla ráda ţe má tady všechno.. jsem jí uvařila všechno měla ţe
jo.. to bylo to pro mě práce to je jasný.. ale on říkal.. no to jako nedělá kaţdej.. a já sem
říkala já vím ţe ne, ale vezmu si maminku domu.. a kdyţ někdo přišel tak šli nahoru tak
si mohli povídat a kdyţ někdy zase jsme tady měli dole někoho.. tak jsme jí snesli dolu..
kdyţ jako tady jsme něco měli tak aby taky něco viděla a slyšela...
A: Takţe jsi pak dlouho kvůli tomu zůstala pracovat v čistírně?
G: No to jsem pak zůstala v čistírně aţ.. no aţ dokonce vlastně.. aţ do důchodu..
A: A to si pamatuješ kdy jsi šla do důchodu?
G: Já sem šla v sedmdesátým osmým.. protoţe v sedmdesátým osmým babička umřela..
a já sem šla do důchodu.. tam sem říkala.. teďka kdyţ jako bych měla víc času na ní..
tak ona umřela.. ona potom byla v nemocnici znova.. protoţe jí potom začala ta druhá
noha.. a ona to věděla.. já sem vţdycky říkala to nemusí být to samý.. ale ona věděla jak
jí to začalo a co.. a tak měla obě nohy pryč.. a ona jim taky spadla z postele.. to měla
celej bok takhle modrej.. a to víš oni ty sestry ti to neřeknou, ale tam byla s ní na pokoji
ňáká pani a ona to viděla.. a ona mi říkala.. mladá pani vaše maminka spadla z postele..
no a to uţ jako špatně mluvila potom.. no a to uţ šlo pak rychle..
A: Teto a tvůj muţ ten pracoval kde?
G: No ten byl taky přesunutej sem..
A: Po válce?
G: Po válce byl tady na energetice.. tam nastoupil a taky končil.. on byl na vojně
protoţe po válce musel jít na vojnu.. tak byl na vojně a mezi tím my jsme to tady s tím
barákem museli ňák to.. no a pak šel na tu Poldovku.. ale oni taky přeřadili někoho do
Ostravy na šachtu.. ale on tam na šachtě nechtěl bejt tak utekl a šel sem.. domu nemohl
jít to by ho bejvali zavřeli.. tak šel sem a tady ho jako ten mistr na tý energetice vzal..
ale můţu říct, ţe ten mistr.. to byl tak zaţranej Němec.. ale můţu říct on mu to všechno
jako vyřídil, ţe tam pak mohl bejt.. a byl tam aţ do konce války a pak byl na
energetice..
A: Kde on byl během války.. na Poldovce?
G: Na Poldovce no..
A: Za války ho poslali do Ostravy?
G: oni ho z domova poslali do Ostravy.. a tam on jako nechtěl bejt.. a on domu nemohl
jít protoţe kdyby ho tam viděli tak by ho zavřeli.. tak on šel sám tady na tu Poldovku
protoţe to byla tady fabrika tam potřebovali ty lidi na tu práci.. ale můţu říct, ţe ten
mistr byl to.. on mu opravdu všechno zařídil.. a kdyţ pak byl ten převrat tak on se
s celou rodinou zastřelil ve sklepě..
A: Ty ses se svým muţem seznámila aţ na Poldovce..
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G: Na Poldovce.. a já sem ho nikdy nechtěla (smích).. já sem říkala.. já uţ ho nechci..
tak sem vţdycky šla buď dřív do práce sem jela nebo pozdě domu.. aby jako kdyţ věděl,
ţe končím tak ţe na mě bude čekat.. ale on mě nedal pokoj (smích).. no a tak jsme
museli.. zase byl jako u nás.. potom byl na vojně ţe jo.. a nemohli jsme.. no né ţe
nemohli ale.. jednoduše nechtěli jsme.. tak jsme měli ten smutek.. kdyţ táta potom jako
to.. tak jsme se nechtěli taky brát .. a on vţdycky i v tom dopise táta abych jako čekala
ţe on jako to.. no ale on se toho nedočkal.. to víš to byly problémy holka.. kdyţ tu
bombardovali tu fabriku.. to bylo hrozný.. ale já tenkrát kdyţ jí opravdu pořádně
bombardovali tak já sem měla mít odpolední a jednoduše sem na tu odpolední nešla a to
jí takhle tam rozflákali..a pak jsme chodili jenom.. ty elektrody naše ty lítaly po celý
fabrice tam jsme chodili je sbírat jenom aby jsme něco dělali.. no ale pak nás propustili..
no já tě řeknu já kdyţ sem.. já sem šla buď tady koupalištěm nebo tam horem jak ty
baráky sou pryč uţ.. tak tam přece byla cesta.. ale tak hluboká cesta.. a naproti neţ přišla
ta hluboká cesta tak byla tam stodola.. holka oni letěli ty hloubkaři tak tam za tu stodolu
sem se schovala.. většinou sem chodila sama protoţe oni dělali osm a já deset ţe jo.., a
teďka zase v hluboký cestě.. tak sem si musela vţdycky taky lehnout takhle aby mě
neviděli.. ale oni stejně tě viděli potvory.. já tě řeknu to bylo něco.. oni tady taky
bombardovali.. já sem tenkrát šla.. chtěla sem otevřít dvířka a úplně ta rána mi to takhle
vyrazila.. to víš ţe jo.. já si pamatuju naše maminka.. my jsme vţdycky.. kluci byli
většinou pryč.. Lojza byl ve Březně.. táta zase šel k mámě a já sem byla s maminkou
sama.. my jsme vţdycky letěly naproti co byli.. to byli Němci ještě ţe jo.. tak tam jsme
moc nechodili k nim.. to tenkrát to bylo úplně rozsvíceno to pouštěli ty svítící ty..
jéţišmarja.. a jednou taky (smích) hledám maminku a taky zrovna letěly ty.. a my jsme
měli takovej ten landrouvr v kůlně.. černý byly ty okýnka takhle.. a ona seděla v tom
(smích).. a já sem říkala prosím tě kde tě člověk má tady hledat.. to byla doba hrozná..
A: Pamatuješ si jak to bylo tady po válce s kulturou a se společenským ţivotem?
G: No tak byla kultura.. byl Svaz ţen viď.. tak jsme chodily a Červenej kříţ byl.. byla
sem taky u Červenýho kříţe.. to vedla ještě Poláková.. tak většinou jsme chodily ten
Svaz ţen.. no tak voni myslivci měli svoje a hasiči měli svoje.. tak kaţdej měl ten svůj
viď.. tak se sešli.. pak uţ to bylo dobrý kdyţ uţ jako..
A: Takţe toho bylo víc neţ za války?
G: No to jo.. za války jsme takhle nikam nechodili.. to oni taky měli ty Němci svoje
spolky ale to my jsme tam nechodili.. a já si pamatuju ještě to bylo ještě za války.. s tou
Idou jsme chodily do města.. no tak zábavy ţádný nebyly to se netancovalo, protoţe to
bylo zakázaný.. ale chodily jsme a pak jsme jednou byly v Mostě.. no to sem měla
tenkrát strach.. oni kdyţ viděli ţe sem měla tam Protektorát tak uţ věděli co je viď.. ţe
uţ jako se nesouhlasilo s nima..
A: Potom za komunismu angaţovali jste se nějak politicky třeba?
G: Ne ne... táta (manţel) byl u strany to jako byl.. to většinou.. ne ţe museli, ale
většinou je k tomu nutili kdyţ jako měli tu práci tak je jako nutili aby šli ke straně.. tak
oni měli schůze..
A: Ty jsi nebyla?
G: Já sem nikdy nebyla.. já sem byla jenom ve Svazu ţen a to bylo hezký..
A: Pamatuješ si na rok 1968, kdyţ sem přišli Rusové?
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G: No prosím tě.. to víš oni chodili.. oni v noci šli a bouchali.. tak potom maminka.. a
někdo otevřel ale kdo to byl to uţ nevím.. a oni jako blázni dovnitř.. a my jsme tam měli
v tom pokojíčku co byla babička tam byl Rusák ale to byla šarţe ňáká.. a my jsme ho
volali.. on vyšel.. hele ale jak oni sypali.. a uţ nepřišli.. ale on byl u nás pak jako
ubytovanej..
A: Normálně v 68 za komunistů?
G: No kdyţ tady přišli ty Rusáci no.. to si nemohla jako odmítnout.. kdyţ oni chtěli tam
bejt.. já si pamatuju babička tam měla takovej malej stolek a měla na tom ňáký voňavky
a to.. to všechno jako bylo pryč.. oni to pili snad ty věci.. ale jenom takhle.. jako nám
nic neudělal.. kdyţ přišli vojáci tak jak ho viděli tak uţ sypali.. no tenkrát jak to tahali ty
koně.. oni to taky brali a zabíjeli to.. a jako Karel on šel za nima říká ţe to jako
nemůţou dělat ţe tohle jako se potřebuje na ty pole a na orání..a on řiká.. to je úplně
jedno.. a on s nima doved mluvit.. vţdyť chodil do školy takţe tu ruštinu uměl.. a jim to
bylo úplně jedno.. to víš ty byli jako kdyţ se odvázali.. kolik těch ţen na to doplatilo a
byly tady děti vod nich.. a nemohly se bránit a třeba ty rodiče u toho byli..
A: Ty jsi říkala, ţe v tom třicátým osmým jste se nemohli odstěhovat pryč, ale potom
kdyţ uţ jste mohli nenapadlo tě nikdy, ţe by ses odsud odstěhovala z toho pohraničí?
G: Ani ne tak my jsme byly tady zvyklý ţe jo.. taky tady byl statek a to..
A: Takţe si se nikdy nechtěla odstěhovat.. třeba do ciziny..?
G: Ne ne.. my jsme byli v cizině v šedesátým osmy.. jsme byli celá rodina v Belgii a on
řikal.. Karle jestli tady chceš bejt já ti seţenu práci a budeš mít dobrou práci.. ale my
jsme nechtěli.. no a oni tady byli u nás.. jednou spali v Royalu.. ale oni tam jenom spali
a ráno uţ byli tady.. snídaně se tady dělala a všechno.. a kdyţ někde byli říkal jdeme
domu.. ke mě šli domu (smích).. jednou já uţ nevím co jsme vařili.. ňákej guláš nebo co
a jemu to moc nechutnalo.. a já říkám kdyţ to nechceš tak to nejez.. a ona to jedla a
Edie to taky jedl.. a on byl takovej fajnšmekr.. a ona byla strašně šikovná.. uţ věděla
kde co mam tak připravila stůl.. já na ně často vzpomínám.. on byl jako Francouz tady
protoţe Belgičani snad nebyli..
A: Ještě jsem se chtěla zeptat.. babička mi vyprávěla jak se konalo to Boţí Tělo tak, ţe
to bylo jenom tady v dolní části vesnice..
G: Jo jo to byl první oltář jak byl Mihal.. hořejší Mihal..
D: Jako pod obecním asi třetí barák..
G: Pak byl ještě níţ tady jeden oltář.. tady a pak na druhý straně taky byly.. čtyři oltáře
byly..
A: A nevíš proč nahoře nebyly?
G: To já nevím.. bylo to jenom tady dole.. tam nahoře byla jenom jedna strana.. tam ty
baráky takhle ještě nebyly.. tak asi .. většinou oni ty statkáři ty hodně jako pro kostel
dělali..
A: A to Boţí Tělo se dělalo uţ kdyţ vy jste byli malý?
G: No no no.. my jsme chodili.. měli jsme šatičky bílý.. košíček a tam jsme měli kytky..
a vod kostela dolu byla posypaná tráva jak chodil farář a na druhý straně taky.. a my
jako holčičky jsme chodily a sypaly jsme ty lístečky.. ty květiny..
A: Dělalo se třeba ještě něco jiného kdyţ jste byli malý?
G: Taky se chodilo okolo kostela.. no to bylo sváteční ţe jo.. to jako opravdu..
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A: Za války uţ se to nedělalo?
G: To uţ ne.. to uţ jako ne..
D: Já nevím to bylo do kterýho roku.. to já sem ještě taky chodila kdyţ sem byla
malá..asi do těch šesti let asi moţná..
G: Bylo to neţ přišli Němci protoţe oni uţ tohlecto ne to...
D: No ale vţdyť já sem ještě chodila.. a to uţ já sem se narodila po válce.. a pak to
zakázali komunisti..
G: No tak to jo tak takhle.. komunisti to zakázali protoţe oni neměli rádi kostel..
A: Ale jak tady byli Němci za války tak tohle to se dělalo?
G: No to jo.. vţdyť oni tyhlecty statkáři ty dávali moc pro kostel to víš ţe jo..
A: A třeba jak byl minulej tejden Masopust.. dělalo se i dřív něco takovýho?
G: Chodilo se taky.. ale to šly samy ty maškary.. ne takhle ten průvod ţe by byl..
A: Teto a kdyţ vy jste byli malý tak to taky byl ten Masopust to existovalo?
G: Chodilo se.. normálně chodili lidi a oblíkali se jako maškary a chodilo se..pak uţ lidi
nechodili.. to uţ bylo pak za těch komunistů tak uţ nikdo ani nechodil..
D: Oni taky víš co ty lidi co to organizovali tak umřeli a tak to upadlo..
G: To úplně upadlo.. oni ty lidi na Moravě tam to byli starý usedlíci tam tak oni na to
dbali ţe jo ale tady uţ to bylo takový.. já vím my jsme taky chodili jako maškary.. u
toho Mihala nahoře to byl přeci taky sál.. tam já sem byla prvně.. naši šli tam.. a
maminka se taky oblíkala jako maškaráda (smích).. tak jsme tam byli a já sem šla pro
tatínka.. já sem ještě tak s nikým ne to.. no tak jsme tancovali.. ale chodilo se hodně
v maskách.. to bylo pěkný no.. byla ta doba.. jednoduše se to tak udrţovalo.. ale pak za
Německa uţ sem dali ty zajatce ty Francouze.. tam nahoře tam byli.. ty to tam hodně
zničili ty parkety a to.. ale byl tam hezkej sál.. tam se hezky tancovalo.. a kdyţ potom
byly plesy tak jsme chodili kaţdou sobotu na ples a i do Chomutova jsme chodili..
vţdycky jsme se sešli jak sem s nima dělala v čistírně.. tak jsme chodili i do divadla.. a
pěšky domu.. to se nám ale taky nechtělo ale museli jsme...

Informátorka D:
Rozhovor č. 1:
Název projektu: Ţivot v pohraničí z pohledu čtyřgenerační rodiny
Datum konání rozhovoru: 27. 2. 2010
Místo konání rozhovoru: obec X (u informátorky doma)
Jméno informátorky : D (rodinné postavení: babička)
Jméno tazatele: A
Rozhovor se konal u informátorky doma, kde byla přátelská a otevřená atmosféra.
V počátku rozhovoru jsem zaznamenala u informátorky náznak jakéhosi „nacvičeného“
vyprávění, coţ však mohlo být dáno i prvotní nervozitou z toho, jak bude rozhovor
probíhat, nebo z nahrávací techniky. V průběhu rozhovoru se však informátorka
uvolnila a měla jsem pocit, ţe vše vyprávěla velmi otevřeně a aniţ by vědomě něco
zamlčovala.
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Přibliţně v polovině rozhovor sama přerušila kvůli přípravě jídla, ale i přesto jsme
mohly díky dostatku času pokračovat v rozhovoru tam, kde jsme skončili a myslím, ţe
to vyprávění příliš nenarušilo.
Informátorka přislíbila, ţe mohu přijít i na druhý rozhovor a zmínila se o tom, ţe do
té doby připraví nějaké fotografie a dokumenty týkající se jejího ţivota.
Rozhovor, který jsme vedly byl v důsledku našeho velmi blízkého vztahu spíše
neformální. Informátorku jsem nejdřív nechala, aby mi vypověděla o svém ţivotě sama
a potom jsme se k jednotlivým obdobím vracely a rozebíraly je více do hloubky.
A: Tak jestli bys mi pověděla něco o svým dětství, kdy jsi se narodila a tak..
D: Kdy sem se narodila.. to víš (smích)
A: Dvacátého třetího dubna..
D: dvacátýho třetího dubna čtyricet šest sem se narodila.. po válce.. v Chomutově.. no a
kdyţ sem byla malá tak jsme jako s bratrem chodili do školky.. školka byla na.. no
obecní úřad to nebyl dřív.. MNV nebo co to bylo dřív.. to byla stará školka.. to byla
školka jak je obecní úřad tak tam byla jedna místnost a tam se chodilo do školky.. a
potom jí přestěhovali.. přestěhovali tu školku potom tam k potoku nahoru.. tam jsme
taky chodili.. no potom sem chodila do školy tady v X aţ do pátý třídy.. chodila sem i
s panem Vlastimilem Harapesem (smích).. do pátý třídy a potom jsme chodili Na
Příkopy do šestý a do osmý.. v sedmý nás rozdělili protoţe jsme byli z vesnice tak nás
rozdělili.. protoţe nás bylo hodně z vesnice tak nás rozdělili do dvou tříd.. do A a B
A: Ţe vy z vesnice jste byli pohromadě?
D: Ne.. třeba někdo byl i v druhý třídě.. jo oni jako doplnili ty chomutovský protoţe my
jsme byli jako přespolní.. tak chomutovský.. aby je doplnili tak nás dali tam.. no kolikrát
jsme chodili.. nejel autobus.. museli jsme jezdit autobusem.. tak jsme hodně chodili
pěšky.. a kdyţ nejel autobus tak jsme chodili třeba na náměstí si něco koupit a pak jsme
šli třeba pěšky domu.. no a kolikrát bylo taky náledí tak jsme museli jít úplně ve strouze
abysme došli do školy.. no to bylo.. no a ve škole potom do osmičky.. pak chtěli do
devítky ale nechodila sem do devítky protoţe přišli na nábor do Aše.. na přadlenu nebo
skařku.. tak jsme se přihlásili.. a šlo nás tam asi osm nebo deset..
A: A kolik vás bylo ve třídě?
D: Ve třídě nás bylo třicet.. hodně nás tam šlo do Aše.. no tam sem se vlastně vyučila..
A: Takţe jsi uţ vlastně nešla do devátý..
D: Do devátý sem nešla protoţe to nebylo povinný.. ale někdo šel.. no a my jsme chtěli
vlastně uţ ze školy vyjít ţe jo všichni tak to.. ale bylo to tam bezvadný.. moc hezký..
všechno fajn.. no tak sem se vyučila.. tam jsme chodili hodně do kina..
s vychovatelkou.. sice to tam bylo přísný hodně..
A: Tys tam byla na internátu?
D: Celej tejden.. ale jezdili jsme většinou za čtrnáct dní domu nebo za tři tejdny..
vlakem viď a pak zase v neděli tam.. no potom sem se vyučila teda..
A: Na jak dlouho to bylo ta škola?
D: Na tři roky.. pak jsme dělali zkoušky ţe jo taky takový písemný a.. i ústní takový.. no
ale.. já uţ potom sem se seznámila.. jako se svým muţem viď.. no a brzo sem se vdala..
takţe sem tam byla asi jenom pět a půl let.. v Aši.. no a šla sem znovu do X..
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A: Tys tam po škole teda ještě začala pracovat jo?
D: Ještě sem tam pracovala.. po tom vyučení sem tam pracovala.. no a potom sem.. šla
zase nazpátek do X..
A: Děda byl taky tady odtud ne?
D: Děda byl taky tady odtud z vesnice.. no.. protoţe on mi napsal do internátu.. to ještě
sem byla na internátě.. to sem se ještě učila.. tak mi tam napsal dopis (smích) no a
nechtěla sem mu odepsat protoţe byl na vojně.. (smích) tak sem nechtěla mu odepsat..
no a pak jsme ještě s jednou kamarádkou mu napsaly.. no tak potom jsme si psali.. no
tak pak sem se vdala..
A: Vy jste se znali uţ dřív?
D: No.. jako děti.. my jsme si spolu hráli.. to víš ţe jo.. já mu spíš nadávala vţdycky na
plotě.. no takţe to takhle.. no pak se mi narodila Věruška.. jedna dcera.. no to bylo jeho
maminka byla v lázních.. to si pamatuju.. mam ještě ten pohled někde.. a on jí napsal do
lázní.. kdyţ sem přijela s ní domu tak jí napsal.. ţe má malý ručičky a má i malý řasičky
(smích).. no a čekal kdyţ sem šla z porodnice.. tak bylo taky hodně sněhu tady všade.. a
nemohla sem domu vůbec.. tady dřív nebyl ţádnej plyn ţe jo ani nic.. topilo se
v kamnech tak si vzal volno.. topil a to.. nakonec usnul kdyţ přijela sanitka (smích) a
vůbec nevěděl.. a já sem musela jít vod silnice s ní na ruce.. domu sem a to.. no tak to
bylo ono.. no.. potom se narodila Danuška.. jenomţe Danuška se narodila v neděli..
mamča tvoje z neděle na pondělí.. to ještě ani koupelnu jsme ještě neměli.. to jsme se
koupali tady.. a já kdyţ sem šla do porodnice s tvojí mamčou.. tak to bylo.. to děda
vypočítal ţe se narodí dvacátýho osmýho.. no a teď to.. já sem tenkrát měla chuť.. on šel
na noční.. a já sem měla chuť se vykoupat.. tak mi dal vanu do kuchyně tady.. a do vany
plechový nanosil vodu a to.. no a šel na noční a říká mi.. počkej to bylo uţ ale toho
prvního.. a ještě mě ve vaně.. někde sem to ale uţ sem to vyhodila protoţe to bylo
hrozný.. maloval mě ještě (smích) ve vaně.. no maloval mě ve vaně.. takový blbosti.. no
a říká.. hele měla bys jít asi spát k babičce.. a já né nepudu.. no ale nakonec sem šla..
ještě sem si připravovala věci.. tašku a to.. protoţe říkám jé radši si to vezmu tam.. lezla
sem ještě přes tu vanu (smích) a šla sem.. protoţe děda šel jako na noční tak abych tu
nebyla sama.. nó tak sem tam šla a vzbudila sem je protoţe oni uţ spali.. já říkám hele já
u vás budu spát.. a tak babička říkala tak jo tak pojď.. no tak sem tam spala.. no a potom
v jedenáct hodin museli zavolat sanitu (smích).. a v jednu hodinu se narodila mamča..
strašně brzy to bylo.. no tak to byla mamča no.. potom se narodila za dva a půl roku
Danuška.. to věděl ţe to bude zase holka.. já taky.. no a ta se ale narodila v neděli.. uţ
mi odtekla ta voda a to.. tak musel zavolat sanitu.. jenomţe přijel k ulici a sanita uţ jela
tak zastavil.. a on říká.. to je tady v ulici.. no já jedu ještě pro pani Pavlasovou (smích)..
no tak jel nejdřív dolu do vesnice pro pani Pavlasovou.. my jsme rodily v jeden den.. já
sem koukala jak rodila.. no a tak jel tam a já uţ pak sem čekala tady u silnice.. a ten
řidič potom říká.. vy jdete taky do porodnice (?) a já.. no taky.. (smích) já měla takovej
volnej kabát.. a to vůbec nebylo vidět protoţe sem se málo spravila.. jenom o šest kilo..
no a tak jsme tam přijely s tou pani Pavlasovou tak nás sestřička vyšetřila.. kdo pude
první.. já .. Zdeno jdi ty první.. protoţe ona uţ měla bolesti od pátku a jela aţ v neděli..
a sestřička a řidič jak nadával v autě.. říkal ţenská jestli mi tady porodíte tak.. no ale
dojeli jsme tam.. Danuška se narodila v devět hodin a pět minut.. jenomţe ona měla
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pupeční tu omotanou kolem krku tak jí to museli sundavat a byla taková modrá trošku
jakoby přiškrcená.. no ale dobrý.. no jenomţe v neděli to bylo.. tak za mnou přišli
všichni pod okno tam.. ještě i dědy jako tatínek a to.. přinesli mi zákusky.. dřív se tam
nesmělo viď.. to nebylo.. no tak sem akorát z okna jenomţe sem taky nechtěla moc
mluvit protoţe abysme nenastydly viď a to.. no dobrý.. tak odešli.. no a v pátek sem
měla jít domu ale šla sem aţ v sobotu.. no a v pátek umřel dědy tatínek.. v práci.. no
takţe..
A: Měl úraz?
D: No srdce.. upadl na stroj a byl mrtvej víš.. zabil se.. no tak sem přišla v sobotu
domu.. ţádná radost.. tady byla moje babička stará.. všichni koukali divně.. nikdo mi nic
nechtěl říct.. no pak mi to teda řekli.. né takhle.. já sem šla do loţnice.. to jsme takhle
měli ještě tady tu loţnici.. já sem šla do loţnice.. jo dala sem jí na stůl kdyţ sem přijela..
tak sem jí rozbalila z deky a to.. no tak všichni jó je hezká a to.. no a nic.. ţádný velký
nadšení.. tak sem šla do loţnice.. sem brečela.. trochu jen tak.. moc ne protoţe sem
věděla ţe to neni dobrý.. ţe brečet nemůţu jen tak.. a myslela sem si ţe to dědu mrzí.. ţe
je druhá holka i kdyţ stejně říkal ţe to bude holka.. tak sem bulela ţe jako by chtěl asi
kluka.. no jo jenţe pak přijela babička s dědou.. ty jezdili autobusem naši.. a povídali
tak jí to musíme říct stejně jí to musíme říct.. no jsem nevěděla co viď.. no tak pak mi to
řekli.. no a.. tak sem brečela a to.. tak se mi ztratilo mlíko a nemohla sem Danušce nic
dát jíst.. tak děda vařil čaj.. teď sem dostala horečku.. no takţe potom zase.. děda měl
zrovna noční tak sem šla k pani Zelenkový jestli by mi nezavolala sanitu nebo co mam
dělat.. ţe mam horečku.. no ale.. to bylo ale s Věrčou.. tvojí.. asi.. ale to nevadí tady to
bylo taky.. no a to sem vlastně mlíko se mi ztratilo.. v pondělí přišla sestřička sem se
podívat.. tak sem jí to říkala.. a ona no ale to nevím co uděláme jedině musíte jet
s miminkem do Chomutova k doktorce.. ale je malinká ještě.. je jí tejden to taky moc
nechci.. tak co kdyby.. já tady mam lístky na sunar.. sice to aţ od třech měsíců smí
sunar.. ale já říkám sestři nebojte se.. já to budu dělat já vím jak protoţe.. z rejţí..
s takovým rejţovym odvarem.. a jenom trošku tam dam sunaru a to.. no tak to mi
napsala.. no tak děda dojel pro sunar no a vařil se sunar pro ní...
A: A oni ty jeho rodiče taky bydleli v X?
D: Jeho rodiče bydleli v Chomutově protoţe.. oni bydleli tady.. tady v tom baráku.. a
pan Kučera si chtěl tady ten barák koupit.. tady pan Kučera.. jenomţe najednou sem
byla těhotná tak co teď.. tak ţe se pude zeptat.. protoţe dělal v Mostě.. v Záluţí u
Mostu.. tak ţe se pude zeptat na byt.. no jenomţe mu řekli ţe za sedm let aţ.. dřív ne.. to
dřív nebyly viď ty byty jako teď třeba.. to se stavěly viď a to musel bejt pořádník a
takový.. za sedm let.. no to nešlo ţe jo.. kde bysme byli.. tady to bylo malý.. u našich to
bylo malý.. no tak oni ţe jdou do paneláku.. to uţ bylo jistý a uţ pan Kučera to měl
koupit.. no tak řekli rodiče dědy.. zajděte za panem Kučerou a řekněte mu ţe mu to teda
neprodáme ţe tady zůstanete vy.. no tak jsme tady zůstali my no (úsměv)..
A: A vy jste teda bydleli jako u babičky Bětky (prababičky) s dědou?
D: Ne..
A: Nebo vy jste nebydleli do té doby spolu?
D: Ne.. tak já sem byla tam.. v Aši.. a on byl tady viď doma.. a potom aţ kdyţ jsme se
vzali tak sem ještě byla do mateřský v Aši a pak sem šla sem.. no pak do mateřský sem
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byla tam ale to sem tam ani nebyla tak dlouho.. šla sem o měsíc ještě dřív.. to dřív bylo..
protoţe i doktor ţe jezdím kaţdej tejden viď.. no takţe mi to napsal.. no takţe potom
jsme bydleli tady no.. nechali nám tady starej nábytek starou kuchyň.. pak jsme si
postupně koupili viď.. obývák kuchyň a tak.. to bylo no.. pak děda šel dělat.. protoţe
dělal v Mostě a tam dojíţděl..
A: Co tam dělal?
D: On byl vyučenej zámečník.. a potom.. protoţe to šlo.. jinak ho nechtěli tam odtud
pustit.. ale kdyţ se oţenil tak pak mohl sem .. no a šel dělat do Mannesmannky.. do
vétéţetky potom..
A: Tam pracoval celou dobu viď?
D: Tam byl celou dobu.. třicet let.. napřed dělal dělníka potom mistra.. a pak dělal
vedoucího údrţby.. no..
A: A ty jsi pak byla na mateřský..
D: Já sem byla na mateřský.. pak sem měla Danušku tak ještě dlouho sem pak byla na
mateřský..
A: Jak to bylo.. tři roky to bylo taky jako teď nebo..?
D: Nebylo.. to se platilo jenom pět měsíců dřív mateřská.. to nebylo jako teď.. to uţ pak
si neměla ţádný peníze.. no.. děda nechtěl.. aţ kdyţ šla mamča tvoje do školy tak sem
potom.. ředitelka tady mě potkala protoţe tvoje mamča kdyţ sem jela s kočárkem
s Danuškou.. tak.. jak viděla děti tak hned za nima.. tak ona jí tam vzala vţdycky.. ona
nechtěla domu.. ta nebulela vůbec.. Danuška bulela.. no a já sem.. takţe sem jí tam
dala.. no v poledne sem pro ní šla viď.. a potom kdyţ uţ to tak mě nabídla jestli bych
nechtěla jít do školky sem.. no a napřed sem chvíli uklízela ale opravdu malou chvíli.. a
potom potřebovali jako učitelku.. tak jestli bych to nešla.. no tak sem to zkusila.. no a
pak sem byla tady jako učitelka ve školce.. no a tady sem byla dvanáct let.. a potom sem
šla do Chomutova s ředitelkou jsme zařizovaly novou školku v Chomutově..
A: A proč jste odešly?
D: Protoţe oni jí chtěli aby šla zařídit školku.. protoţe tam se stavělo hodně školek..
byly paneláky tam.. byli mladý lidi.. tam bylo potřeba školky.. no a mě přemlouvala
abych šla s ní.. no tak sem šla s ní do Chomutova a tam sem byla třináct let.. takţe
dvacet pět let sem byla ve školce..
A: Takţe si se vlastně k tomu čemu ses vyučila nikdy nevrátila?
D: Ne nikdy.. určitě kdyby mi děda nenapsal tak sem tady nebyla.. to je jasný.. to bych
tam byla zůstala.. mě ta práce bavila.. to bylo.. tam dělaly i Němky.. to bylo ţe jo v Aši..
u hranic.. takţe jako to.. já bych nebyla tady.. určitě.. bych byla někde v Chebu a nebo
v Aši.. tak by nebyla ani tvoje mamča ani ty (smích)..
A: Takţe si to nebrala jako takovou nutnost tady tu práci.. prostě se ti to líbilo?
D: No líbilo.. mě to..
A: Nevybrala by sis třeba nic jiného kdybys mohla?
D: Ne ne.. jako to mě bavilo.. no a práce s dětma taky.. strašně mě to bavilo hm.. jako
měla sem to ráda kdyţ jsme jezdili do přírody mě to bylo jedno ţe sem s nima šla ještě
večer ven.. ţe jako ředitelka vţdycky ale já mě se nechce a.. já říkám mě to je jedno.. já
jdu prostě a to.. a i děti byly strašně fajn.. no a Danuška kdyţ potom sem šla teda do
školky.. do práce.. tak Danuška.. uţ byly čtyři roky kdyţ sem šla.. a mamče tvojí uţ
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vlastně bylo sedm.. no šla do školy.. šest no.. uţ chodila.. no jenomţe Danuška.. té se
tam nelíbilo.. ve školce.. hrůza.. večer slibovala.. mami já uţ.. protoţe chodila za mnou..
pojď uţ domu mě se tady nelíbí a pojď uţ doma.. já sem myslela ţe budu muset
přestat.. ale líbila se mi ta práce taky.. no tak sem jednou jí vzala do kotelny.. nasekala
sem jí tam.. a přišla ředitelka nadávala..vzala jí.. říkala tak to ne.. přitom ona lehla na
lehátko a spala jo.. ona byla hodně.. spala..mamča tvoje tolik ne ale ona hodně spala.. a
doma vţdycky.. maminko já uţ to dělat nebudu já ti slibuju já ti to dělat nebudu opravdu
ti to uţ dělat nebudu.. ne.. přišly jsme tam a zase.. a já.. jiný děti tady nemaj maminku..
ty můţeš bejt ráda ţe tady sem tak proč bulíš.. ne ale mě se tady nelíbí.. (smích)
A: Po práci ve školce si dělala co?
D: Po školce sem prodávala u tvojí mamči (úsměv).. devět let v krámě..
A: A to jsi tam byla ještě potom co si byla v důchodu ne?
D: No ještě dva roky co jsem byla v důchodu no.. jsem prodávala v textilu.. u svojí
dcery (smích).. no a teď sem v důchodu no..
A: A pamatuješ si ještě kdyţ si byla malá.. jak přišli ty nový Češi sem.. jak teta
vyprávěla.. vnímala jsi to taky nějak?
D: Věruško vţdyť já sem byla malá..
A: Normálně jste se bavili s těma ostatníma dětmi?
D: Jo to uţ potom tady nebyly takový to.. to já sem se narodila rok po válce viď.. takţe
jako neţ sem dorostla to.. nic jako.. no a hodně sme jezdili.. děda hrál divadlo viď.. v X
se hrálo divadlo.. takţe i tvoje mamča často tam chodila s dědou a jezdili jsme hrát
divadlo.. já teda sem nehrála ale.. jako děda hrál.. jeli jsme do Ţebráku na ňákou soutěţ
a hodně.. a pohádky pro děti pak i pro dospělí se hrálo.. potom tady pan Harapes dělal
reţiséra s pani Harapesovou.. toho Vlasty Harapese.. baleťáka.. rodiče.. no a potom ho
ten.. tady byl jinej pak.. oni umřeli ţe jo potom.. takţe tady byl jinej reţisér.. to uţ
nevím jak se jmenoval.. jenom vím, ţe měl takový silný brejle.. a ten ho vzal do
Chomutova a hrál i v Chomutově.. a jak se to jmenovalo to divadlo doprkýnka..j sme
tam chodili i tancovat.. to uţ je zbouraný.. do Armáďáku.. Armáďák se tomu říkalo.. no
tak tam hrál taky kolik těch divadel no a pak to přestalo takţe uţ potom nehrál..
A: Kdyţ jste chodili do školy tak co jste dělali potom.. po škole?
D: Po škole.. my jsme si hráli.. to bylo na vojáky.. kluci viď jako stříleli.. potom různý
soutěţe.. jezdili na kole.. to jsme udělali čáru a jezdili na kole a my jsme jim udělala..
z lučních kytek.. tady všade byly kytky viď.. na tom jak je hřiště tak tam nebylo.. tam
bylo pole a to.. a tak jsme udělaly kytice viď nebo věnce a to bylo.. nebo na doktory
taky.. jo a takový.. no a na podzim potom.. tady bylo pole za tím.. a tam zase byly
brambory.. tak jsme pekli brambory.. to jsme tam vyhrabali viď.. to ještě vţdycky tam
plno bylo.. přinesli jsme z domova okurky kyselý.. a to se nakládalo do velkejch
sklenic.. do těch pěti litrovejch.. a to jsme vţdycky.. protoţe jsme to nesměli moc.. tak
jsme to strčili pod bundu a uţ jsme utíkali.. no a takhle jsme si hráli.. no a v zimě..
v zimě jsme jezdili z kopce aţ k.. ke kapličce.. ţádný nebyly oteplováky.. bundy
teplákový.. tepláky na gumu.. boty křusky jenom takový.. a kdyţ sme šli z toho
sáňkování.. tak to jsme byli mokrý tady potuď.. nabalenej sníh.. to jsme drţeli tepláky
(smích) protoţe by nám spadly jak byly těţký.. jak nás to táhlo to.. no a chodili jsme
bruslit na rybník.. to jsme si museli vţdycky voméct.. a brusle byly na kličku.. a ty se
147

přidělaly na takový křusky.. v těch jsme normálně chodili.. jenomţe jsme udělali
dvakrát takový tempo a brusle nám vţdycky spadly.. a pořád nám to padalo tam jsme
buleli.. tak děda kolikrát šel s námi a víc nám to utáhl viď.. protoţe my jsme takovou
sílu neměli.. no a takový.. takhle jsme si hráli.. co myslíš.. a tvoje mamča zase kdyţ byla
malá.. nebo Danuška to dělala s Líbou tady Reslerovou.. ty zase na učitelky si hrály.. ty
si dělaly ty notýsky z papíru.. to si vzaly nit a v půlce sešily papír.. jako sešit.. hele a ta
byla hrozná Danuška.. já myslela ţe pude snad na učitelku.. ta normálně i sama se
sebou.. vzala ty sešity a.. pojď k tabuli.. a to víš.. takhle si povídala.. no hrozný (smích)..
a tvoje mamča ta četla.. tvoje mamča pořád četla.. kníţky.. nesměla večer.. pod peřinou
i jednou s baterkou četla.. a Danuška moc ne ta ne.. nádobí nechtěla mejt tvoje mamča..
ta smlouvala vţdycky s Danuškou jestli to za ní umeje.. a Danuška jednou nechtěla
mejt.. a já říkám ne umeješ to.. něco odmlouvala.. jsem vzala vařečku a pleskla jsem jí
tady přes nohu.. aţ tam měla znát tu vařečku (smích).. a začala bulet a já říkám.. co
bulíš.. a ona.. mě to nebolí to tak nebolí ale co řeknou pak ve škole aţ budeme cvičit
v trenýrkách.. to byly ty modrý trenýrky a to.. no a hádaly se vţdycky.. hádaly se a já
vţdycky.. co je tady (?).. a ona vţdycky Věrka nebo Danuška.. to ona.. a já nic.. já sem
nic nevyšetřovala.. vzala sem vařečku.. říkám a sundejte si kalhoty dolu.. jenomţe
Danuška ta zůstala stát.. dostala jednu.. a tvoje mamča.. tvoje mamča tady lítala.. kolem
stolu a já za ní s vařečkou a ona mi ještě ty ţidle víš vystrkovala taky.. no a to my jsme
s mým bráchou s Milanem dělali.. to zase kdyţ oni nebyli doma byli v práci.. tak jsme
taky to vţdycky tady kolem toho stolu a.. mě vţdycky honil Milan a pak nakonec uţ
toho měl vţdycky dost.. tak vytáhl nůţ vţdycky (smích) z šuplíku a.. já sem se bála tak
přestala sem mu utíkat tak on přestal taky.. a pani Flíčková.. to byla sousedka.. tak ta
vţdycky řekla babičce.. co tam u vás bylo (?).. tam jako bylo lítání a to.. křik.. no tak
vţdycky ţalovala a my jsme byli biti.. dostali jsme.. jeţiš to bylo.. no a děda jezdil
autobusem.. děda jel první tady v Chomutově pro první autobus novej.. Karosa.. a to jel
pro to do Vysokýho Mýta.. to je někde na Moravě.. pro ten autobus.. no to byla sláva
tady ve vesnici.. přijel před barák viď a to.. no jenţe babička dělala taky průvodčí a to..
no jo jenţe vţdycky kdyţ jezdili.. my jsme vţdycky v neděli.. on jezdil.. jeden tejden
měl volno.. druhej tejden v neděli jezdil.. a my museli mejt vevnitř autobus s Milanem..
pěkně vodu kbelík.. děda z venku a myl koštětem.. takový na tyči.. a my jsme vevnitř
museli mejt.. jé to byla sláva kdyţ přijel.. on jel v noci aby ráno přijel sem.. to byla
sláva..
A: A kdy začali vůbec ty autobusy jezdit sem do X?
D: Jé to já Věruško nevím.. kterej rok to bylo.. to mi mohlo bejt těch.. já nevím jestli
dvanáct uţ moţná.. deset dvanáct let.. tak nějak
A: A byly tady taky ještě nějaký menšiny potom?
D: To nevím.. já kdyţ uţ pak my jsme šli do školy tak nevím ţe by tady byly.. víš ţe by
byli tady Němci nebo to.. to bylo všechno český jako..
A: A ty Volyňský Češi.. ty tady byli ne?
D: No.. to ale ty děti.. ty s náma chodily.. to já ani nevím ţe to byli volyňský.. to nám
ani nikdo neříkal aţ potom sem se to dověděla aţ kdyţ sem byla opravdu starší.. ale
jako děti ne viď.. to nám nikdo neříkal..
A: Ani třeba potom ve škole v Chomutově kdyţ jsi byla tam nebyly jiný neţ český děti?
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D: Ne ne ne
A: A jak tady jsou dneska ty Romovéi a Vietnamci.. to si pamatuješ kdy jsi se s nimi
setkala poprvé?
D: No tak ty Vietnamci ty přišli sem teďko po tom viď.. jak byla Sametová revoluce..
cikány si pamatuju jenom kdyţ jsme byly jako děti.. kdyţ jezdili tady přes vesnici..
nevím kde bydleli.. někde nevím kde.. a to si pamatuju kdyţ byla ještě moje babička.. a
to mi mohlo bejt taky těch deset dvanáct let.. protoţe babička umřela kdyţ mě bylo
dvanáct let.. tak jezdili vţdycky cikáni.. s vozem takovým.. plnej vůz cikánů.. dětí a
velký a to.. vím, ţe všichni honem zamykali všechno protoţe oni chodili na dvůr a
kradli slepice.. a to si pamatuje ještě u babičky mojí dole.. ţe tenkrát jeli a to tenkrát
byly ty ţebřiňáky takový.. ty vozy.. a to hrčelo.. kaţdej hned věděl ţe jedou.. tak kaţdej
honem zamykal.. a to vím, ţe oni dělali to.. jak měli ty sukně.. oni chytli slepici..
zakroutili.. a schovali to pod sukni.. jo ţe třeba ty lidi byli doma.. vlezla na dvůr.. proto
se muselo honem zamykat.. to si pamatuju tenkrát ţe jeli přes vesnici ty cikáni.. přes
celou ves.. aţ někam.. nevím kam pak jeli..
A: A to bylo nějak pravidelně tohle.. nebo jenom jednou jsi to..
D: Ne.. často.. oni kdyţ potřebovali si maso nebo něco krást.. tak přijeli.. tak to takhle
jezdili do vesnic.. všade tady kolem.. to jezdili
A: Takţe jste se jim snaţili vyhýbat?
D: No.. jak jeli tak to se muselo zamknout.. ale nezamykalo se dřív.. to se nezamykalo
nikde nic.. já uţ potom jo kdyţ jsme byli tady.. kdyţ jsme se vzali ţe jo s dědou.. tak to
uţ bylo jiný.. ale kdyţ jsme byly jako děti tak.. to víš ţe ne.. to se nikdy nezamykalo..
A: A jak to.. proč myslíš, ţe se to tak změnilo?
D: Protoţe začali právě tydlety cikáni viď.. pak třeba jezdili častějc.. a kaţdej uţ potom
radši zamknul neţ aby to.. tak uţ potom se začalo zamykat všechno viď.. to tak bylo
no.. a i sem koukala naproti jak bydlej Hudákovi.. tak tenkrát to vím jak přijeli taky a uţ
letěla cikánka tam.. a honem jsme pak po druhý zamkli.. protoţe my jsme hodně byli
tam dole u babičky..
A: A ţe si to dovolili takhle někam jít.. to asi proti nim nikdo..
D: To víš ţe ne.. to se lidi báli.. ţe by třeba zmlátili někoho nebo to.. nebo by přijeli
příště.. něco roztřískali.. třeba okna nebo něco viď.. a nás hlídal Jenda.. Horváth..
vţdycky kdyţ jsme byly jako děti a kdyţ jsme byli u babičky.. tak nás hlídal a vţdycky
nám namáčel cukr do francovky.. to nám dělal vţdycky.. on nás nechtěl moc hlídat.. a
dělal nám zmrzlinu ze sněhu.. to víš to byl čistej sníh.. takhle napadl.. to nebylo takhle
špinavý.. a on vzal do kbelíku ten sníh.. dal do toho marmeládu.. zamíchal vţdycky do
misky a my jsme se mohli utlouct (smích).. on nás nechtěl hlídat.. to víš.. babička šla na
pole viď a on nás musel hlídat.. tetu Hanu z Ostrova.. ta tu taky bydlela.. a my dva viď..
A: Babička ještě pracovala na poli?
D: Hm.. řípu dělali.. obilí.. všechno.. kdyţ my jsme byly jako děti tak to ještě bylo..
nebylo ještě JZD víš.. to kaţdej měl ještě.. to JZD bylo.. já nevím v kterým roce..
padesát.. já nevím kolik.. oni chodili na pole no.. to jsme byli malý.. to nám bylo moţná
čtyři pět let..
A: A pamatuješ si třeba nějaký ty oslavy co se tady děly? Já jsem třeba viděla u babičky
Bětky fotku kde slavíte Boţí Tělo..
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D: No to bylo Boţí Tělo.. to bylo jako.. jak bych to řekla.. církevní svátek.. a to se
chodilo.. tady ani nahoře to moc nebylo ale spíš tady dole ve vesnici.. já tady nahoře
nevím protoţe my jsme byli tam dole viď kdyţ jsme byly jako děti..
A: Promiň ţe tě přerušuji.. ale jak to, ţe jste byli dole?
D: My jsme bydleli dole.. babička bydlela dřív dole.. a babička bydlela u tety Kalašový..
protoţe babička napřed bydlela ve svým baráku s dědou.. u jejích rodičů.. jenomţe
děda.. jako tatínek babičky.. museli mu dávat peníze ţe jo.. protoţe tam byli.. nemohli si
šetřit a chtěli bejt taky sami.. a děda neměl peníze protoţe kšeftoval jenom s koňma a
kupoval.. pak kdyţ to tak on druhej den nevstal ten kůň na pole.. to nešlo s nim protoţe
byl slabej jako ten kůň.. no a dědu to uţ naštvalo ţe si nemůţou nic ušetřit.. tak teta
Kalašová řekla nic.. půjdete bydlet sem.. no a to já uţ sem byla malá a Milan malej.. a
bydleli jsme u tety Kalašová nahoře.. ona tam má jednu místnost.. no a potom děda
koupil tady to.. a to uţ nám bylo moţná těch šest.. moţná i víc.. víš.. protoţe nemohli
jsme tam bejt v jedný místnosti.. na čísle osm.. tam jak bydlej ty.. proti Hudákům.. no
tak tam jsme byli.. tam se narodil Milan.. doma se narodil viď.. on se narodil doma.. já
v Chomutově.. no a tak tam jsme byli...
A: Jo tak.. promiň já jsem tě přerušila z toho Boţího Těla..
D: No tak Boţí Tělo.. to byl takovej průvod.. to i mě si moţná viděla na fotce
s košíčkem.. to jsme měli takový košíčky a v tom byly kytičky z lístečků.. a hodně
z růţiček ty lístečky.. no a to se chodilo po vesnici a některý lidi.. jako třeba moje
babička.. maminka babičky.. ty to měli takovej oltář udělanej.. takhle byl jako pult a na
tom byli ty svatý .. taky kam to přišlo to nevím..
A: A to bylo kde ty oltáře.. to bylo venku na ulici?
D: To bylo venku na ulici.. si to kaţdej udělal třeba na barák to pověsil víš.. a to bylo
různě.. kdo si to udělal.. a my jsme chodili.. průvod chodil po vesnici.. a ten farář u
kaţdýho toho jako oltářku.. u kaţdýho se modlil a lidi se modlili ty co byli v průvodu.. a
my jsme rozhazovali po cestě ty lístečky jako děti.. a potom jsme se vrátili a šlo se do
kostela a tam byla jako taková mše.. a to bylo jako to Boţí tělo..
A: A říkáš, ţe teda jste chodili jenom v dolní části vesnice?
D: No já tady.. ani ne.. tady spíš byli ty.. já nevím.. to já si nepamatuju
A: Proč ten svátek úplně zanikl?
D: Hm.. protoţe to komunisti nechtěli ne.. kdyţ pak komunisti to tak to nechtěli..
A: Ale ty tady byli uţ kdyţ jsi byla malá ne?
D: No byli ale Věruško začali potom bejt jako nad.. rozumíš.. nad lidma viď.. prostě
vymejšleli různý tohle, ţe se nesmí.. a třeba ty co třeba byly děti v JZD.. potom kdyţ
bylo JZD.. tak nesměli do školy nikam.. třeba na vysokou školu nebo do učení.. museli
třeba dělat.. museli jít dělat třeba do toho JZD.. víš ţe jako prostě nesměli nikam mimo
obec třeba jo se učit nebo tak.. a i ţenský třeba nechtěli pouštět nikam.. jako babička
třeba taky musela sem jít chvíli.. pak se teda dostala do Chomutova.. jako do mlíkárny a
to.. nechtěli je pustit protoţe chtěli aby pracovali v JZD.. jenomţe tam bylo málo peněz
v JZD viď.. to nebyly tam skoro ţádný peníze.. to bylo hodně málo.. třeba dvě stovky za
měsíc nebo tak.. tak kaţdej to víš chtěl si vydělat.. ţít a to..
A: Pamatuješ si, kdy se přibliţně zrušilo Boţí Tělo?
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D: To bylo kdyţ jsme byli mi děti ještě.. to uţ pak nebylo no.. to bylo Věruško asi
potom taky v tom padesátým.. přes těch padesát.. protoţe na tý jedný fotce je mi kolik..
tam je mi uţ aspoň sedm asi.. no bylo tak nějak potom padesát tři nebo tak.. no to bylo..
to jsme museli chodit i.. protoţe bylo i náboţenství ţe jo kdyţ jsme chodili tady..
v Chomutově uţ ne.. ale kdyţ jsme byli tady ve škole tak jsme museli na náboţenství.. a
protoţe jsme chodili na náboţenství tak jsme museli jít taky k přijímání.. to sem taky
mam fotku.. dlouhý šaty.. svíčku.. a to bylo takový přijímání.. jsme i dostali tu oplatku
viď.. pionýři začali viď.. komunisti potom pionýři.. no a moje babička protoţe byla ze
Slovenska.. tak ta neměla ráda ţe jo.. to bylo vod komunistů tak samozřejmě.. tak my
jsme museli do školy nosit šátky.. jenomţe ona to.. tak kdyţ sem šla k ní.. jela sem třeba
autobusem aţ dolu.. tak sem musela dát šátek do tašky.. protoţe ona to neměla ráda.. a
zas ve škole to chtěli.. abysme měli šátky viď.. kaţdej den pionýrský
A: A pamatuješ si ještě jiný svátky kromě toho Boţího Těla neţ to ty komunisti zrušili?
D: To uţ asi ne.. to Boţí Tělo hlavně.. a jinak nevím.. asi uţ nic takovýho nebylo.. to
přijímání viď.. to taky bylo takový slavnostní.. to nás bylo třeba víc.. myslím, ţe uţ nic
nebylo..
A: Tady byli katolíci?
D: Hm katolíci no..
A: No a za komunistů se pak tady slavilo co?
D: No za těch komunistů bylo MDŢ viď potom.. to se slavilo viď MDŢ.. potom První
máj hlavně.. to se chodilo.. to tady byli baráčníci.. takovej spolek baráčníků.. ty měli
takový kroje.. ty měli červený punčocháče takový.. a vyšívaný ty.. a takový jako čepce
červený.. a to byli jako baráčníci se jim říkalo.. ty pořádali i zábavy a takový.. no a ty
právě taky chodili vţdycky do toho průvodu.. takţe se chodilo pěšky.. to se šlo třeba
vod MNV.. to nebyl obecní ale bylo MNV...
(přerušení)
D: Takţe První máj ţe jo.. to se chodilo z obce do Chomutova.. tam byl hlavní průvod
ţe jo.. tam pak jezdily ty vozy alegorický.. to byly vozy ty byly třeba.. jako JZD.. tak
tam třeba bylo něco z JZD.. taky někdy třeba taková ta kráva a takový různý stroje
zemědělský viď.. nebo zase byla třeba mlíkárna.. tak tam zase třeba mlíko.. flašky tak
všelijak naaranţovaný na tom voze.. no pak třeba ty baráčníci.. no pak různý ty auta
jely.. dřív moc aut značek nebylo viď tak takový ty starý.. taky třeba jeli na konec.. i
s koňma.. no a takový věci.. no a protoţe za komunistů nebyly pomeranče ţe jo jen tak
jako dneska.. jenom kdyţ něco takhle bylo.. tak jsme třeba stáli frontu na ně a tak.. a na
vánoce taky.. to zase bylo taky.. kdo měl známý viď tak tomu to schovali.. no a kdo.. tak
neměl třeba nic.. no a hodně párky taky vţdycky na Prvního máje.. to bylo na náměstí
byl takovej obchod.. tam mamča tvoje dělala taky.. a tam jsme vţdycky stáli na ty
párky.. to jsme si vţdycky dali párek.. najedli jsme se.. kdyţ jsme dostali pomeranče tak
pomeranče.. no a pak se šlo třeba pěšky domu.. někdy autobusem.. jenomţe bylo hodně
lidí.. to ale jezdil autobus se třeba vrátil pro lidi.. a bylo hezky tak jsme chodili většinou
pěšky no.. to uţ ale kdyţ sem byla starší ale kdyţ sem byla jako holka ve škole.. tak
jsme museli do průvodu.. a to museli i vlastně dělníci tady z těch továren a museli nést
ty transparenty různý.. ať ţije KSČ a takový věci viď.. no takţe to museli..
A: To jste měli povinný ?
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D: Povinný.. to bylo povinný.. to ve škole kdyţ jsme chodili do školy tak potom učitel
byla si byla si.. nebo kdyţ nás neviděl.. tak to stejně jsme museli jít do školy a pak ze
školy jsme šli celej průvod.. celá škola.. na náměstí do toho průvodu.. takhle se chodilo..
no a odpoledne byly vţdycky takový májový zábavy.. to byly v Chomutově.. hudba tam
hrála.. tam taky toho Prvního máje viď šla vepředu hudba a tak.. no to takhle bylo..
A: To měli povinný všichni?
D: To měli všichni povinný no.. a kdo nešel tak to bylo dost jako.. kdyţ si byla uţ
doma.. nechodila třeba do práce.. tak tě nemohl nikdo donutit.. ale kdo chodil do práce
tak musel jít.. to byla jako povinnost.. ale třeba co uţ byli starý lidi tak ty nemuseli.. ale
ty co to tak prostě museli..
A: Třeba kdyţ si byla na mateřský tak by jsi nemusela?
D: Nemusela no.. jenomţe já sem chodila protoţe to vţdycky bylo ţe byly dny
otevřených dveří jako v továrně.. v Mannesmannce.. na Prvního máje ţe jsme mohli jít i
.. holky byly malý.. tak jsme šli do Mannesmannky se podívat.. sice nevzali do všech
těch oddělení ale nějaký ty oddělení nám ukázali.. takţe to jsme chodili no..
A: Ale do průvodu jste nechodili?
D: Do průvodu ne no.. ale no tak většinou jsme šli s nima ţe jo.. ale ne ţe bysme museli,
ale chtěli jsme se tam podívat protoţe jinak tam se nepouštělo ţe jo.. jedině kdyţ bylo
prvního máje tak se tam mohlo jít..
A: A kdyţ byly mamča s Danuškou malý a chodily do školy tak taky musely do toho
průvodu?
D: No taky chodily vod školy no.. taky musely no.. to vlastně bylo do doby neţ byl tady
ten reţim viď.. tak byly První máje a to.. Pak bylo VŘSR v listopadu.. viď to bylo jako
ruský to.. VŘSR to je přeci jak ta Aurora v Rusku vystřelila a začala vlastně ta revoluce
v Rusku.. tak to se slavilo protoţe to byli taky viď komunisti tam.. Velká říjnová
socialistická revoluce.. a to se slavilo i tady no.. takţe to taky bylo takový podobný..
tam zas byla vojenská přehlídka.. zas tam byly vojenský výstroje jako.. auta a takový.. a
vojáci tam museli jo.. to se konalo v Chomutově a lidi jako tam chodili.. to ne ţe by
bylo povinný jako na Prvního máje.. protoţe ten První máj svátek práce takţe ten kdo
dělal viď tam musel jako jít.. ale na tu VŘSR.. to se nemuselo tak ale chodilo se no.. to
uţ tolik jako tam lidí nebylo.. no ale stáli tam viď.. koukali se.. to zas byla přehlídka..
viděla si aspoň ty stroje různý viď.. a vojáky viď a to..
A: A ještě něco co se slavilo si pamatuješ?
D: No pak to MDŢ no.. to jsme dostávaly kytičku.. dárky.. nebo taky dělali.. ještě kdyţ
sem byla taky ve Svazu ţen.. to bylo taky za komunistů.. a to byl jako spolek pro ţeny..
to jsme pořádaly taky různý takový akce všelijaký.. třeba bylo tady i vázání kytic a
takový.. nebo zase jsme dělaly různý pomazánky víš a takový.. jsme se sešly a to.. to
jako se dělalo..
A: To byl tady vesnický spolek?
D: No to byl X.. a pak vţdycky v Chomutově bylo kdyţ bylo MDŢ.. tak to bylo jakoby
hlavní město tady těch vesnic.. tak z vesnic třeba vybrali.. ty ţenský co tady byly v tom
spolku tak vybrali jednu nebo dvě který šly do Chomutova a ty se sešly s těma
městskejma papalášema viď.. a tam jsme dostaly dárky.. tak sem jednou taky byla.. sem
dostala takový malý hrnečky a oběd a nějaký pití viď tam bylo.. vod rána třeba vod
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osmi aţ třeba do tří to bylo.. tak se sedělo povídalo no.. to bylo jako pro ty co třeba
dobře pracujou na vesnicích tak tam šly jako.. no a to se chodilo po domech.. byly
takový známky to jsme platily.. takový známky.. to se lepilo do takovýho průkazu.. a to
jsme dávaly.. já uţ nevím teďko.. peníze.. to radši říkat nebudu protoţe nevím to
přesně.. abych něco nekecala.. no a to právě bylo pak v tom spolku.. v organizaci.. to
byla organizace.. těch ţen peníze.. a ţe třeba na MDŢ mohly jsme koupit ţenskejm
kytičku nebo něco takovýho.. nebo dárek.. no a teď to zrušili viď.. přitom nevím proč..
protoţe ten svátek.. to nebyl svátek komunistů.. to byl svátek.. to vymysleli někde
v cizině a ani ne komunisti.. ţenský co se vzbouřily někde a pak udělaly to MDŢ.. ţe
tam svoje práva vlastně viď a to..
A: A pamatuješ si jestli tady v X byly třeba i jiný spolky?
D: Jo byly.. tak hasiči.. to byli dřív poţárníci.. potom tady byli myslivci.. to byl taky
spolek mysliveckej to vţdycky pořádali.. no a jiný sloţky ty baráčníci byli.. no to asi
bylo všechno.. sportovci.. no a všechny pak dělaly ples kaţdej rok.. takţe bylo hodně
plesů.. a pak byla.. kdyţ byla škola tady tak byl od školy ples.. od školky ples.. všechny
ty spolky takţe byl aţ do března.. třeba v lednu začal.. aţ do března kaţdej tejden byl
ples.. no to bylo a teď není nic.. jo a potom ještě na toho Prvního máje pak byl ještě
devátej květen.. to byla taky oslava.. devátýho května.. Den osvobození.. našeho..
jenomţe teď zjistili ţe to bylo dřív.. ţe to bylo uţ osmýho května .. takţe osmýho se to
teď slaví místo devátýho..
A: Jak jste slavili třeba devátého května?
D: To bylo podobný skoro jako ten První máj no...
A: A pamatuješ si v tom šedesátým osmým na to jak to tady zabrali Rusové? Jestli se
něco změnilo?
D: No ani ne.. já nevím ţe by jako to.. akorát to si pamatuju.. kdyţ teda sem přišli.. tam
my jsme zrovna byli v Chomutově u rodičů.. to tatínek uţ vlastně nebyl.. Danuška byla
malá.. ta se narodila v šedesátym sedmym.. byl jí rok.. a děda byl zrovna v práci.. byl na
noční.. jenomţe oni zůstali v továrně viď.. museli tam bejt.. nepřišel z noční domu.. já
byla s holkama v Chomutově a.. nějaká pani nám zvonila tam v paneláku.. ţe jako nás
zabrali Rusáci.. no ale je pravda, ţe jsme slyšeli jak jedou na Prahu viď.. jak ty tanky a
to.. jak to jelo.. a potom jsme jely domu protoţe já sem.. to si pamatuju, ţe sem začala
brečet.. a Mařenka.. jako moje švagrová se zrovna seznámila s Vláďou.. a Vláďa byl na
vojně tady.. a seznámila se s nim a tejden předtím byla na prvním rande.. a teď kdyţ
teda ta pani nám to řekla.. samozřejmě tak jsme byli vyplašený všichni.. a ona.. co můj
vojáček jé.. a máti.. jako panimáma moje řekla.. co tvůj vojáček ale tady.. ţe já mam
jako dvě děti viď a to.. no ale pak děda přišel domu tak jsme jeli domu sem viď.. no a
koukali jsme.. děda vlez na střechu.. i děda jako Oskar.. a koukali vikýřem jak jedou
tanky na Prahu.. a bylo vidět i jak.. já sem zase z okna viděla jak jedou přes hranice..
tady je vidět i auta.. kdyţ koukáš večer.. jak je silnice.. tak jak samý světla jely.. no pak
byly i tady ty tanky.. na kopci.. tam stály normálně namířený ty hlavně jako.. na město
viď a na vesnici.. já si pamatuju, ţe sem teda byla tady ve školce viď.. tak ţe jsme
tenkrát s dětma šly.. a normálně tady.. to uţ ale bylo potom pozdějš.. to nebylo to.. to
bylo asi za tři za čtyři roky se tady na poli byli a i tam byly vrtulníky a to.. ţe jsme tam
nesměli na kopec.. oni to tady hlídali no jakou dobu no..
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A: Ve vašem běţným ţivotě se nic nezměnilo?
D: Ne ne ne.. to ne.. to normálně jako bylo všechno.. akorát jako v Praze nebo tam viď
to bylo jako horší.. no ale tady jako.. akorát ţe jsme viděli tady ţe jako jedou jo.. ale ţe
by jako sem přišli ti někam do vesnice to ne.. to jenom byli tam
A: A měli jste třeba i nějaký politický povinnosti za těch komunistů?
D: No děda politický to měl teda ale.. on vlastně tam vstoupil to tvoje mamča uţ chodila
do školy.. chodila uţ na tu ekonomku.. ţe kdyţ chtěl dělat toho vedoucího tak musel jít
do komunistický strany.. no takţe on tam byl moţná rok nebo dva roky no.. dýl tam
nebyl.. protoţe jinak by to nemohl dělat.. a on měl dělat i takovýho menšího ředitele
Mannesmannky.. takţe kvůli tomu..
A: Jak to vypadalo třeba na volbách?
D: Právě ţe volby byly povinný dřív.. a byla vlastně jenom jedna strana.. byla jenom
strana komunistická takţe.. takţe jako jiná strana nebyla.. takţe to byli jenom
komunisti.. to se lidem taky nelíbilo.. no a teď máš kolik těch stran viď.. a oni stejně
s tím dělali i podfuky viď si myslím.. ty hlasy asi určitě.. no bylo to povinný.. dneska
nemusíš ale muselo se.. protoţe kdo nešel tak uţ.. hned se ho třeba proč.. a uţ ho
všelijak.. víš.. třeba i vyšetřovali nebo.. asi.. to nevím přesně ale myslím si to...
A: A ty jsi říkala, ţe jste jezdili s divadlem, tak vzpomínáš si ještě na něco co jste třeba
dělali ve volným čase?
D: No akorát tady to nebo ty zábavy.. pak jako.. dětskej den taky byl viď.. pro děti.. pak
to MDŢ viď.. to se taky připravovalo různý zákusky a takový.. na zájezdy jsme jezdili..
třeba do botanický zahrady.. do zoologický zahrady.. do Prahy do zologický s dětma.. to
se jezdilo no.. různý kdyţ hráli třeba fotbalisti někde.. fotbal na různý vesnici tak se jelo
třeba autobusem..
A: Ještě se chci zeptat.. v tom šedesátým osmým hrozně moc lidí odcházelo do ciziny..
viď třeba Pavel taky odešel.. tak vy jste nikdy nechtěli odejít odsud?
D: Děda teda ne.. děda odsuzoval třeba to kdyţ taťka začal jezdit do Švýcarska.. tak
docela nadával.. protoţe říkal, ţe je tam vyuţívaj.. ţe vlastně dělaj práce, který tam
nechtěj třeba dělat.. a to samý kdyţ jeli lidi třeba do Německa.. a je to pravda.. ţe ty
lidi.. ty Němci to třeba nechtěli dělat.. ale naše lidi to dělali protoţe měli přece jen víc
peněz neţ tady bylo ţe jo.. tak proto.. a on vţdycky byl docela jako proti tomu no.. ţe
vlastně ty si byla malá.. a nechá vlastně tady manţelku.. a děda měl jít taky.. do.. Indie..
kdyţ dělal v Mannesmannce.. tam dělal pan Šimsa uţ tam byl a chtěl aby tam děda šel..
tak se rozhodoval na půl roku.. a ale pak si to rozmyslel a já sem ani to nechtěla protoţe
holky byly malý viď.. a potom to ţe tam byly různý nemoci.. a pak říkám ještě nemoc
viď a to.. a tak si to rozmyslel a nešel nikam.. měl tam jít na půl roku.. od
Mannesmannky jako.. oni tam něco stavěli.. továrnu.. ale byl stejně.. byl i v Německu
chvíli.. to uţ bylo vlastně skoro kdyţ uţ byl ten.. tak tam byli asi deset chlapů a něco
tam dělali v Německu.. to uţ nebylo za komunismu.. to uţ bylo na začátku tohohle..
A: A jako ţe byste se přímo odstěhovali někam?
D: To on by nikdy.. a já taky ne vod rodičů.. ne to ne.. a děda kdyţ by se chtěl stěhovat
tady odtud tak jedině tam kde se narodil.. k Berounu jako jo.. a jinak by nešel nikam..
A: Takţe on se nenarodil tady?
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D: Ne.. on se narodil ve Svinařích.. jak říkala teta, ţe neměli práci a neměli kde bydlet..
a jak ty baráky tu byly prázdný.. tak sem šli.. z toho vnitrozemí víš jak říkala..
A: A myslíš, ţe za těch komunistů to bylo lepší neţ teď, nebo horší?
D: No takhle.. mě uţ teď je to jedno Věruško.. protoţe jako uţ nepracuju ţe jo.. ale
myslím si ţe pro ty.. co nemaj práci.. ty mladý asi ne.. protoţe ty to nezaţili viď.. oni
byli taky potvory.. jako odsuzovali ty lidi viď a soudili nebo to.. to je pravda.. to já zase
nevím aţ tak.. tady jako to tak nebylo.. ale ţe měli tu práci viď.. je pravda ţe se
nemohlo do zahraničí tolik jo.. i kdyţ mohlo se třeba do Rumunska.. do Bulharska a
takový státy.. ale nesmělo se ţe jo.. třeba do Kanady a tak jo.. aby neviděli vlastně lidi
jak tam ţijou ţe jo.. ale jako.. ani mě by nevadilo třeba ţe nebyli ty pomeranče ty
banány protoţe to není jako důleţitý.. hlavně kdyţ byla práce vydělali si.. a měli..
postavili se třeba ty paneláky.. oni teďko na ty paneláky ţe sou to králíkárny a to jo.. ale
mohli si ty mladý jít hned třeba do bytu.. a dostali novomanţelský půjčky viď třeba a
měli hned i nábytek.. jo ale spláceli to třeba jo.. no dneska sou zase třeba jiný výhody..
samozřejmě jo.. no ale ta práce viď je špatná.. kdyţ pak maj půjčky a přijdou o práci..
ale mě (zdůraznění) jako nic neudělali komunisti.. já vím..slyšela jsem,ţe hodně lidem
ublíţili.. nás se to netýkalo.. i kdyţ moţná děda taky trošku.. on moc o tom asi taky
nechce jako můj táta mluvit.. ale taky kolikrát nadával na ně.. ale jako nám nic jako
neudělali.. je pravda ţe děda Jára.. jako kdyţ tohle to začalo.. tak to si pamatuju, ţe jsme
byli něco jsme slavili u babička a řek.. počkejte ţe bude chleba za dvacet korun.. to uţ
říkal tenkrát.. tak je to pravda.. bylo to levný ţe jo.. zase nebyly různý věci to víš ţe jo..
nebylo tolik věcí.. rifle a takový.. to se jedině v tuzexu nebo kdyţ ti to někdo poslal
viď.. a to ještě taky bylo všelijak.. a do Německa kdyţ se jelo.. nesměly se boty vozit
tam odtud a takový.. velký kontroly byly viď.. teď si dostala papír co smíš přivézt co
nesmíš.. všechno si musela napsat co si si tam koupila a nesměla si to co bylo zakázaný
ţe jo.. no lidi to vozili no ale schovávali to všelijak.. my taky třeba záclony.. protoţe
tam všichni silonový záclony.. tady byly takový ty hadrový.. takţe kaţdej chtěl záclony
tady taky.. takţe jako to bylo no..
A: A to vám nevadilo?
D: Mě to nevadilo.. já sem byla taková skromná.. moţná.. vadilo to lidem.. samozřejmě
některejm jo.. mě jako to nevadilo jako.. a teď ţe sem vlastně uţ doma viď.. tak co uţ
já.. o práci nejde viď a to no.. ale to víš.. ty co jako práci nemají tak to je těţký potom..
no těm se to nelíbilo třeba co jako utekli.. třeba jako Pavel viď.. zase sem nesměli kolik
let.. do týdletý doby.. neţ začalo todle.. tak sem nesměli.. neviděli je rodiče nikdo..
takţe ono to bylo no.. ty komunisti to zakazovali.. protoţe utekli tak je odsoudili.. třeba
na několik let takţe.. kdyby se sem vrátili tak by je zavřeli.. proto se třeba nevrátili..
třeba někdo se mu tam stejskalo viď.. chtěl třeba sem.. ale kvůli tomu ţe by tady byl
zavřenej.. to víš oni se mu potom mstili ty komunisti.. a to bylo právě ono no.. ţe
zavírali tyhle lidi třeba za ... taky víš.. nebo se nesmělo leccos třeba ţít proti
komunistický straně nebo něco viď.. kdyţ třeba byli lidi který to ţalovali nebo to tak.. to
jako bylo taky no..
A: A jak se to tedy změnilo po tom osmdesátým devátým, kdyţ komunisti skončili?
D: No právě.. to zase ţe se mohlo jezdit všade viď.. kdo teda měl peníze.. ţe jo nebo teď
ještě kdo má.. kdo si vydělává tak můţe jet kam chce.. pak ţe je plno věcí ţe jo.. který
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jako nebyly.. ovoce zelenina.. i různý cizí viď.. i oblečení.. cizí ty viď.. a to.. akorát to
ţe se zavřelo plno těch továren našich.. který vyráběly třeba to šatstvo a to.. a byly
kvalitní nebo to.. no a všecko se dováţí viď.. a za to si draho platíme.. všechno to jako
pozavírali viď.. a lidi bez práce.. a jinak jako takhle jo viď.. kdo dělá má peníze vydělá
si nebo to.. tak tomu se ţije dobře no.. jako třeba vám (smích).. pokud to jde viď.. to je
ono..
A: A přímo tady ve vesnici nebo v okolí.. změnilo se něco?
D: Opravovalo se.. lidi si opravili ty domy viď.. třeba měli víc peněz po tom co..
zlepšilo se tady samozřejmě.. starosta vţdyť víš co udělal všechno ne tady v obci
(smích).. opravili koupaliště.. za těch komunistů taky plno lidí odešlo třeba do
Chomutova bydlet.. protoţe na vesnici vlastně nebyla kanalizace.. nebyl vodovod.. byly
pumpy jenom viď.. takţe všichni šli do Chomutova protoţe tam uţ to bylo ţe jo..
panelák koupelny.. lidi neměli.. měli záchody venku viď.. a koupelny ţádný.. takţe
kaţdej chtěl do Chomutova.. no a teď protoţe tady uţ zase všechno je a můţou si
všechno postavit.. koupelny a to tak kaţdej by chtěl sem.. protoţe na vesnici to tak bylo
viď ţe nebylo nic..
A: Ty jsi říkala, ţe jste se taky chtěli odstěhovat do Chomutova?
D: No no.. děda měl uţ klíče.. my jsme měli jít do toho experimentu jak bydlí Maruna..
no ale já potom kdyţ sem večer.. jeţišmarja.. stěhovat nábytek ty hadry bedny.. ţe jo dát
všecko do beden a to.. tak sem pak řekla ţe ne.. no holky byly rádi protoţe se jim
nechtělo.. ty, ţe zůstanou u babičky, ţe nikam nepůjdou.. tak jsem ráda.. jsem zrovna
říkala babičce.. ţe jsem ráda.. jak Danuška chtěla, abych šla do jejich bytu viď a oni
sem.. ještě štěstí, ţe jsem to tenkrát neudělala.. uţ bych bydlela tam někde nahoře
v paneláku..
A: Ty uţ by jsi do paneláku nechtěla?
D: teď uţ ne..
A: A tehdy jste chtěli proč?
D: Já jsem chtěla.. právě ţe jsem taky viděla viď.. i kdyţ my jsme uţ potom taky udělali
koupelnu všechno.. no ale viděla sem tam čisto.. tady vyjdeš na dvůr bláto viď.. špína
v chodbě a to.. no a tam jdeš po chodbě a pak do čistýho bytu a.. takţe protoţe sem
přišla třeba k někomu na návštěvu viď.. tak se mi to tam líbilo tak sem chtěla taky no..
děda moc nechtěl ale kdyţ sem to tak chtěla tak uţ s tím svolil, ţe teda jo no..
A: A vy jste tady vţdycky měli taky hospodářství jako slepice a tak?
D: Slepice ne.. to jsem nechtěla.. slepice začal mít tvůj taťka, kdyţ se odstěhoval dolu..
a pak teprve my.. ale měli jsme prase.. i dvě někdy.. to jsme měli..prase.. psa.. králíky..
hodně králíků.. rodiče jeho ty tu měli taky.. ty měli prase kozu husy kachny.. ty měli
všechno i slepice.. ale my ne my jsme měli potom aţ.. ale prase jsme vţdycky měli.. no
a pak kozu viď.. protoţe taťka měl tu alergii a ty taky.. tak děda Jára přivez kozu.. to ty
uţ si byla větší.. to ti byly asi čtyři roky nebo tak, kdyţ kozu koupil kvůli vám abyste
pili mlíko.. jste pili mlíko a já jsem mlíko nosila jedný pani učitelce do školky.. protoţe
ona měla ekzém..
A: To tady měla většina lidí, ţe měli doma hospodářství?
D: No dřív všichni třeba měli jako slepice nebo prase.. hodně.. ale kozu ne jako.. akorát
my jsme měli tady kozu..
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A: Jak jste vycházeli s vašimi sousedy?
D: Jó.. to jo dobrý.. to ne.. aţ teď..
A: Jsou tady pořád stejný lidi co tady byli?
D: Ne.. tady bydleli vedle.. pani Kalašová se jmenovala a ţila tady s panem Hrochem..
to byl pán.. byl postiţenej.. měl takovej hrb na zádech.. ale strašně hodnej.. ty byli
miliónový.. ty kdyţ děda Jára něco dělal.. vyměňoval okna.. slyšel pan Hroch ţe něco
ťuká tak uţ přišel.. pomohl mu.. byl fajn a ona taky.. a vedle tady bydlel tatínek pani
Kostelníkový.. ale on pak umřel.. tady bydlel s jednou paní.. tady taky naproti tady
bydleli Husarovi.. ty byli fajn..
A: Takţe to nejsou ty rodiny co tam byly dřív?
D: Ne ne ne ne ne.. všechno se vyměnilo.. Kostelníková se sem vlastně vrátila jako
dcera.. a jinak všade.. akorát děda.. pani Zelenková tam na okraji.. a my a jinak všechny
uţ sou vyměněný..
A: To jsou lidi který přišli z Chomutova?
D: To jsou lidi.. Grulichovy přišli z Chomutova.. pak ty Stupákovy to jsou taky nový..
nevím, kde ty dřív bydleli.. akorát Mirek Hajný ten je z X, ale bydlel jinde.. no a ty
Kubištovy.. a Lojzík ty bydleli dřív ve Spořicích a pak se přistěhovali sem.. takţe
všichni jsou jako jiný uţ tady.. taky to tak vypadá.. a dřív jak jsme byly děti.. tady
v kaţdým baráku.. u Husarů bylo pět dětí.. vedle bydleli Chmelíkovi.. to uţ nestojí tam
jak je ta garáţ tam byl vzadu domeček takovej malej.. tam bydleli Chmelíkovi.. tady
bylo hodně dětí.. ty měli taky čtyři děti.. pak byli.. ty neměli.. byli Hlaváčovi ty měli
jenom jednoho kluka ale ten uţ byl hodně starší neţ my.. vedle bydleli Bunešovi.. ty
měli taky tři děti.. pak byla pani Štoková.. Blanky maminka.. pak jsme byli my
s Milanem.. pak byli vedle jak jsou Grulichovi Flíčkovi.. ty měli dvě děti.. holky
Svobodovy.. jako Kostelníková.. ty byly dvě.. tady měli u Rosenbaumů tři děti.. a vedle
byly dvě děti.. dvě děti a pak dvojčata ještě.. takţe tady bylo.. a tady jsme si hráli.. děda
nám tady udělal.. to byl kopeček větší.. to jsme tady normálně sáňkovali.. a děda nám i
tady udělal ze sněhu jak teďko máš takhle ten sníh.. tak udělal takový bariéry a napustili
tam vodu.. a my jsme tady i bruslili v ulici.. no a v létě zase s míčem jsme si hráli a
nikdo nám nenadával.. kdyţ jsme byli jako děti tak to udělal pro celou ulici.. děda Jára
tu bruslil.. všichni..
A: Jenom se ještě vrátím.. měli jste třeba v rámci školy taky předměty ovlivněný tím, ţe
tady byli komunisti?
D: Ne ne.. akorát ty pionýři tady byli.. malý děti od první do třetí byli jiskřičky.. a pak
od třetí třídy byly pionýři.. a to právě jsme skládali takovej slib.. a dostali jsme ty
pionýrský šátky.. červený šátky takový.. to jsme nosili do školy uvázaný.. měli jsme to
nosit jako.. a kdo to nenosil tak některej učitel třeba.. proč to nemáš.. a to se všelijak
vymlouvali.. ţe zapomněl a tak.. zejtra ho budeš mít a tak..
A: Měli jste i mimo školu akce?
D: No to měli.. to jsme měli výlety.. do zoologický výlety.. a různý takový soutěţe taky
byly.. stezka odvahy.. taková podobná.. a všechno taky.. to jo.. to se dělalo no.. a nebo
se jelo v pátek v sobotu a v neděli na takovej výlet třeba.. pod stan jo.. a jednou jsme
taky jeli na kole tady.. do jedný vesnice.. nebo jsme sbírali kaštany pro zvěř do lesa.. to
jsme sbírali.. nebo ţaludy.. a to ty pionýři jako.. to se jako dělalo no.. ale nám to
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nevadilo.. my jsme byli do toho zapálený viď.. jsme soutěţili, kdo přinese víc těch
kaštanů a takový..
A: A proč vaší babičce vadilo, ţe jste nosili šátky?
D: Protoţe ona byla ze Slovenska.. a Slováci ty byli poboţný.. ona byla poboţná a proto
oni neměli rádi viď ty komunisty.. víš.. oni jim zakazovali chodit do kostela a tak.. tak
proto oni je neměli rádi..
A: Vy kdyţ jste byli malý a byly tady ještě církevní svátky, tak jste chodili pravidelně
do kostela?
D: Já jsem chodila ještě na náboţenství.. tady byl ten farář jak ti říkala teta Hilda.. ten
ještě tady byl.. a kdyţ jsme chodili do.. vod první asi do čtvrtý nebo do pátý jsme
chodili na náboţenství.. to jsme měli hodinu toho náboţenství.. on nám tam četl třeba
z Bible..
A: To jste chodili do kostela nebo on chodil do školy za vámi?
D: On do školy chodil no.. do kostela taky ale nebylo to, ţe bysme to..
A: Nebylo to jako, ţe byste chodili kaţdou neděli..
D: Né.. to ne nebylo.. no a pak to komunisti zakazovali viď tak uţ se nechodilo do
kostela.. pak uţ zakázali i to náboţenství víš.. to uţ potom taky zakázali.. to náboţenství
A: Děda Oskar taky byl poboţnej?
D: No oni taky chodili.. jeho maminka byla taky jako katolík.. jako chodili do kostela
určitě.. a děda Jára.. jako můj.. ten chodil taky do kostela.. ten dělal i ministranta.. víš
tomu faráři jak tam sou ty kluci okolo.. třeba mu pomáhali.. vyprávěl kolikrát ţe mu
vypili to víno a tak (úsměv)...
Rozhovor č. 2:
Název projektu: Ţivot v pohraničí z pohledu čtyřgenerační rodiny
Datum konání rozhovoru: 20. 3. 2010
Místo konání rozhovoru: obec X (u informátorky doma)
Jméno informátorky : D (rodinné postavení: babička)
Jméno tazatele: A
Druhý rozhovor s touto informátorkou se opět konal u ní doma. Po mém příchodu,
měla jiţ připravené fotografie a doklady, které mi přislíbila ukázat. Mezi fotografiemi se
vyskytovaly především fotky rodinné, z různých výletů, oslav, návštěv, společenských
akcí (masopust, karneval, vítání občánků...) atd., fotky návštěv z Belgie, se kterými se
rodina stále ještě setkávala (původně totálně nasazený zde v pohraničí), ale i fotky ze
zaměstnání (z mateřské školy). Také mi ukázala průkaz komunistické strany, který
patřil jejímu manţelovi. Dále také průkazy ROH (Revoluční odborové hnutí), ve kterém
jako členové museli platit jedno procento ze svého platu a potom mohli jezdit levněji na
určitá místa na dovolenou a těšili se různým výhodám. A doklady (vysvědčení) ze Školy
mladých komunistů.
Podle mého názoru jiţ tentokrát nebyla informátorka z rozhovoru nervózní a opět
odpovídala na všechny mé otázky otevřeně.
V rámci tohoto druhého rozhovoru jsem se spíše doptávala na otázky pro doplnění
rozhovoru prvního a nebylo otevřeno téměř ţádné nové téma, které by jiţ nezaznělo
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během prvního rozhovoru. Otázky se týkaly věcí, kterých jsme se během prvního
rozhovoru dotkly jen letmo a bylo třeba tato témata rozvést.
(Rozhovor nad doklady)
D: To jsem našla to děda.. to je ten komunistický tý.. člen od 18. 10. 1988.. vidiš
takhle.. musel známky platit.. to se muselo kolik bral peněz tak musel to.. tady známky
nejsou to uţ je devadesátej rok.. No tady to je zase ROHácká.. to kaţdej byl jako v ROH
a to se platilo jedno procento z platu.. kolik si vydělával tak tolik si musel zaplatit.. a
pak byly z toho třeba ty MDŢ a různý schůze kde měli za to občerstvení a to.. vidiš to je
do roku osmdesát tři..
A: Pak má moţná ještě nějakou další..
D: Moţná ţe tady je ta novější.. tady je devadesát jedna.. vidíš a tady stanovy
Komunistické strany Československa.. a tady osvědčení.. škola mladých komunistů.. to
chodil do školy.. první ročník výborné.. druhý ročník výborné.. okresní politická škola..
no to musel.. protoţe kdyţ chtěl dělat vedoucího tak musel jít viď do strany.. jinak by to
nemohl dělat..
A: Ty jsi byla taky člen ROH?
D: Hm.. i mamča tvoje snad.. to ještě taky bylo myslím ROH.. většinou tam byli všichni
viď.. taky dělali schůze a takový různý.. a i se od ROH jezdilo na rekreace.. od ROH ţe
to třeba bylo levnější.. nebo to někdo dostal za odměnu.. od těch ROH oni dělali ţe
třeba někoho vybrali.. to kaţdej ten závod měl svoje tohle ROH.. to bylo jako pracovní..
takţe to se jezdilo na ty rekreace různý.. oni měli takový rekreační objekty různý třeba
na horách.. různý ty chaty a pak ty svoje poslali třeba za odměnu nebo tak.. a nebylo to
aţ tak drahý nebo kdyţ vybrali někoho kdo dobře pracoval tak to měl zadarmo.. víš a
takový..
A: Byli jste taky od nich někde?
D: Byli..byli
A: A kde jste byli?
D: V Jugoslávii.. a hodně na Zámečku kdyţ byly holky malý.. tak na Zámeček jsme
hodně jezdili protoţe to bylo od Mannesmannky tak třeba tejden jsme tam vţdycky
byli.. v Rumunsku jsme byli dvakrát.. a holky pak byly.. to byly tábory.. třeba od
Mannesmannky měli v Kaplici v jiţních Čechách a to taky se platilo málo.. to byl
podnikovej ten tábor.. jenomţe Danuška tam bulela.. mamča byla ve stanu tvoje a
Danuška byla v budově.. a bulela tak je dali snad spolu nějak (smích).. a to ROH dělalo
takový různý schůze na konci roku třeba.. nebo zase kdyţ dostal ten závod.. dřív se
dávaly takový.. jak bych ti to řekla.. prapor nebo tak.. dřív dostal ten podnik to se dělalo
jako na procenta a kdyţ plnil třeba na hodně přes sto procent nebo tak.. tak dostávali..
zástava se tomu říkalo.. tak měli třeba za to nějakej program a přijeli z Prahy třeba
nějaký umělci.. Ještě teď je taky to ROH vlastně ale uţ některý lidi tam nejsou..
nechtějí.. to uţ není tak nějak povinný aby tam byli.. my taky kdyţ jsem ještě dělala ve
školce myslím tak jsme taky uţ pak vystoupili ale pak jsme zase tam šli protoţe oni
kdyţ se dávali tyhle příspěvky tak pak dávali třeba na MDŢ něco.. jo nějaký dárky.. to
oni kupovali něco vţdycky..
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A: Jestli bys mi povyprávěla něco o svých rodičích?
D: Moje maminka kdyţ přišla ze Slovenska sem.. tak většinou pomáhala na poli.. a
potom šla teda pracovat do.. potom začaly ty JZD a oni by správně měli jít do JZD..
nechtěli z vesnic pouštět pracovat jinam do města.. takţe to bylo hrozný ţe je nechtěli
pustit tady odtud.. ţe chtěli aby pracovali v JZD.. jenomţe tam se dřív málo vydělávalo..
tam byly hrozný peníze a to víš kaţdej chtěl něco lepšího viď.. no tak potom šla
pracovat do Chomutova a to pracovala myslím, ţe v mlíkárně.. protoţe to měli tenkrát
ţe je tam nechtěli pustit a nakonec je tam pustili.. víc ţenskejch tady odtud.. voni totiţ
dřív pomáhali.. nechodili do práce a pomáhali v JDZ jenom kdyţ potřebovali.. třeba na
brambory.. nebo kdyţ byly ţně.. tak chodili třeba na noční výmlaty.. proto nikde je
nechtěli zaměstnat jako třeba někam do továrny nebo někam do Chomutova.. no ale
potom uţ je pustili tak šlo víc ţenskejch pracovat právě do mlíkárny.. asi tři nebo čtyři
tady z vesnice.. no tak ty pracovaly tam v mlíkárně.. babička pracovala někde tam u
toho tvarohu a jogurtů.. a chodila i v sobotu i v neděli do práce.. no ale v neděli a
v sobotu to nebylo aţ do tolika hodin ale museli připravit zas na pondělí aby bylo
všechno.. mlíko a to.. to uţ nám bylo moţná takovejch šest let a víc.. no pak dělala
v čistírně.. nebo napřed šla dělat průvodčí.. já uţ teď nevím.. pak jezdila s dědou.. jako
dělala průvodčí.. já uţ teď nevím kolik let.. jedenáct nebo moţná i víc.. no a potom asi
šla do čistírny.. no a pak tu čistírnu pak zavřeli a propouštěli nějaký lidi.. tak šla dělat na
teplárnu.. no a potom kdyţ uţ byla v důchodu tak šla potom dělat sem.. chvíli dělala
taky ve školce uklízela.. kdyţ jsem tam byla já tak chvíli dělala ve školce.. pak šla do
školy.. tam uklízela s dědou.. děda topil.. tam dělal údrţbáře jako.. no tam hodně dělali
na zahradě a hodně všechno děda tam udělal.. a z domova i nosili kytky a to tam
všechno sázeli na zahradě aby to tam bylo hezký.. no potom šla do důchodu.. vlastně
potom uţ tady to zavřeli zase.. protoţe to byli pro Masnu učni a tady měli to ubytování..
no a potom uţ tady ten Masokombinát taky uţ hodně propouštěl tak nepotřebovali
mladý lidi tak zavřeli i tady to.. a dali to do Údlic.. ţe v Údlicích je vlastně víc těch
oborů.. tam je nějaká odborná škola a tam je víc oborů a jsou tam vlastně i z masny tam
byli.. ale teď nevím, protoţe ta masna uţ vlastně není.. to se zrušilo.. protoţe se udělali
ty soukromníci.. ţe na horách je někdo a tady..
A: A děda, co dělal?
D: Děda taky viď.. kdyţ byla válka tak musel pomáhat taky na poli.. a pak teda kdyţ
musel na nějakou práci tak přeci šel do toho pivovaru.. vozil pak to zboţí nějaký..
protoţe to si pamatuju, ţe mi jsme třeba kolikrát.. to bylo taky k soukromníkům viď
dřív.. ţe kdyţ jsme třeba byli malí tak ţe přivezl domu i bonbóny protoţe rozváţel a ten
mu dal viď.. do pytlíku.. nebo krabičku bonbónů.. no pak jezdil taky autem.. vozil
nějaký ty.. pak začal jezdit náklaďákem.. no a pak protoţe jezdil náklaďákem kolik let
tak mohl pak jezdit autobusem.. no tak jel pro ten autobus.. protoţe to byly asi tři
autobusy tady nový.. no dlouho jezdil sem do X.. pak taky ještě předtím neţ jezdil sem..
neţ ty autobusy byly tady ty novější.. tak jezdil do Vejprt.. do Výslunní.. do hor.. kam
bylo potřeba.. pak jezdil třeba i do Prahy kdyţ potřebovali.. to bylo kdyţ někdo
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onemocněl tak tam musel jet někdo jinej ţe jo.. tak i do Prahy.. no pak teda jezdil sem
dlouho do X.. pak šel do důchodu.. a potom šel pracoval sem do toho učiliště dělal toho
údrţbáře a i topil.. byl strašně dobrej, protoţe kdyţ přišla vţdycky nějaká kontrola nebo
přivezli třeba někoho aby se šel podívat jak bydlí ty učni.. tak vţdycky do kotelny a
děda to měl vysmejčený a to se prej všecko lesklo.. no a teď je v důchodu no..
A: Jak probíhal takovej ten kaţdodenní ţivot tady.. třeba v domácnosti jaký jsi to měla a
tak..
D: Tak kdyţ jsme se vzali.. tak vlastně můj muţ.. jako děda.. pracoval v Záluţí u
Mostu.. tam dojíţděl kaţdý ráno v pět hodin a večer v pět přijel.. no jenomţe to víš to se
mu nelíbilo ţe přijel večer.. tak se šel zeptat v Mostě na byt.. jenomţe byt bysme dostali
aţ za sedm let.. no a tak babička.. ty uţ měli domluveno s jiným kupcem ţe prodaj
barák a ţe půjdou do paneláku do Chomutova.. no a kdyţ pak byla teda svatba viď tak
co teď.. neměli bysme kde bydlet viď no tak babička řekla.. jako panimáma moje..
abysme zašli za tím pánem a řekli ţe barák teda neprodají, ţe ho budeme mít my.. no
tak jsme sem přišli.. v září jsme se vzali a v prosinci jsme chtěli uţ tady bejt ale byli
jsme tu na Vánoce.. ale starou kuchyň.. tu tady nechali rodiče.. starej otoman takovej
jako gauč.. loţnici teda potom uţ jsme si koupili ale obývák jsme neměli.. jenom ty dvě
místnosti.. no a potom teda děda.. protoţe dojíţděl.. kdyţ teda se oţenil tak pak řekli ţe
mu povolí.. kdyţ teda se tam vyučil tak jakoby tam měl pracovat viď.. ţe se učil
v Meziboří a ty továrny měly svoje učně a museli ty lidi potom pracovat několik let
v továrně.. protoţe ty učiliště byly zadarmo.. ţe se nic neplatilo.. a ještě dostávali jsme
třeba dvě stě korun kaţdej měsíc a pak v třetím ročníku uţ jsi mohla dostat aţ sedm set
korun třeba.. ale museli jsme potom tam pracovat třeba pět let.. ale jiný bylo kdyţ jsi se
vdala nebo oţenil se.. tak to uţ pak bylo ţe ta rodina musela bejt pohromadě ţe jo.. tak
uţ to pak povolili ţe třeba ti to odpustili a mohla si jít za tím svým muţem nebo tou
rodinu.. no tak pak mu to taky dovolili.. tak pak šel pracovat do Mannesmanky jako
zámečník.. první výdělek byl třináct stovek.. já kdyţ jsem dělala ve školce tak jsem
měla osm set padesát korun (smích).. tak jsme si pomalu šetřili a pomalu jsme si koupili
pak to.. něco rodiče nám přispěli málo ale.. obývák a to všechno no.. no a co kaţdej den
bylo.. tak kdyţ dělal tady potom.. tak to uţ bylo lepší.. to dělal do dvou hodin.. tak v půl
třetí.. nejpozději kolem třetí uţ byl doma ţe jo.. ráno v pět jel a uţ byl doma.. no a já
jsem pak měla dvě děti tak jsem vţdycky vařila dopoledne polívku a pak jsme obědvali
všichni aţ v půl třetí.. aţ tatínek přijel domu.. ale jako oni holky většinou neţ začaly
chodit do školky a já do práce.. tak jsem udělala nějakou tu polívku.. pak jsme šly třeba
ven a čekaly jsme na něj a pak jsme jedly druhý jídlo aţ vlastně s nim.. no jenomţe děda
chodil hrát taky hodně divadlo.. takţe hodně chodil sem do kulturního domu viď..
A: To bylo tady, jak je hospoda U Hřiště?
D: No no no.. u hřiště.. takţe často to.. pak kdyţ třeba byly soutěţe tak jsme pak jezdili
na ty divadla.. do Ţebráku tam u Berouna.. jsme byli a jinde i byly soutěţe a oni tam
hráli.. a někdy i v Chomutově.. no.. co jsme dělali večer (?).. večer jsme většinou hráli
sirky.. ţe k nám třeba chodil Milan s Helenou (bratr s manţelkou).. tak jsme hráli ty
sirky.. pak uţ třeba karty.. to prší a takový.. no pak uţ postupně děda pak dělal mistra no
a potom uţ vedoucího..
A: V kuchyni nebo v domácnosti měla jsi nějaký přístroje?
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D: No.. pračka byla ale byla zvlášť.. ţdímačka zvlášť.. topení byly jenom kamna jedny..
klubka v kuchyni.. otevřelo se a vytápěly se místnosti.. musel se vybírat popel ţe jo
kaţdej den a bylo dost prachu.. nádobí se mylo ve dřezu.. to nebyly takový.. mycí stůl
vlastně se to jmenovalo.. to se vytáhlo a tam byly dva škopky takţe v jednom jsi to myla
a do druhýho jsi to odkládala (smích).. no a pak uţ jsme si koupili kuchyň.. tak to potom
uţ se začaly vyrábět ty dřezy tak potom uţ jsme měli.. byl nejdřív takovej bílej
smaltovanej.. to nebyly takový antikorový.. aţ potom zase později se dělali.. teď
koupelnu jsme museli udělat.. nejdřív jsme se koupali venku v tý kotelničce takový
v plechový vaně.. museli jsme ohřejvat vodu tam jsme měli kotel takovej.. tam se
ohřejvala voda.. tam jsem vlastně i prala.. ale většinou venku na dvoře ţe jsem vlastně
tu vodu hned odnesla vylila z toho.. máchalo se v hrncích viď nebo v kýblích.. pak
postupně se začalo vyrábět takový topení.. jako etáţový topení se to jmenovalo.. tak to
jsme měli.. děda udělal potom koupelnu.. tak jsme potom měli tam jak je ta malá
místnůstka tak tam jsme potom měli ten kotel.. a tady udělal takovou díru a topení bylo
takhle.. to nebylo takový topení jak potom začali vyrábět ale to bylo jenom takhle..
takhle úzký no a to vyhřejvalo.. a nemohlo se to dát pod okno protoţe to bylo takhle (na
stojato).. no a potom uţ nám to vadilo viď ţe jsme vybírali ten popel a v koupelně všude
popílek, protoţe i kdyţ jsi tak opatrně tak.. tak to děda udělal.. to jsme pak koupili..
ještě začali vyrábět jiný kamna uţ lepší.. tak jsme koupili nový kamna a dalo se to do
kotelny.. no to bylo taky zase s vybíránim.. no uhlí se muselo.. protoţe se sem nedá
zajet tak uhlí se muselo vysypat před barák a kbelíkama nebo kolečkem jsme nosili do
chlívka.. no vybíral se taky ten popel kaţdej den.. no nemusel se kaţdej den.. ale uţ to
bylo lepší ţe uţ tady se neprášilo.. uţ to bylo venku a tam ať se práší.. takţe uţ to bylo
dobrý.. no a potom zase ještě lepší kotle.. jo a to uţ děda udělal topení ještě zase lepší uţ
začaly jiný.. a to ještě tvůj taťka ví asi tohle to.. a pak uţ začali dělat tady ty panelový
radiátory.. a některý lidi si taky protoţe uţ nechtěli třeba tohle.. tak si vymysleli jak měl
děda z těch trubek.. v továrnách třeba.. zůstali tam dýl v práci a udělali si nebo jim to
někdo dělal a dělali si třeba topení sami.. z trubek navařený aby to mohli dát pod okno..
tak to měl děda taky udělaný ale my ne.. my jsme potom měli uţ tohle.. no potom uţ
začaly ţe jo pračky lepší.. no tak uţ se koupila pračka.. otvírat nahoru to začaly ty
pračky.. ta skákala pořád.. to jsem musela drţet to klouzalo jak to.. no tak to potom uţ
bylo lepší no..
A: Kdy se to tak začalo měnit?
D: Věruško to jsem byla.. jak dlouho vdaná.. to uţ pak kdyţ jsem začala chodit asi do
práce.. tak pět šest let kdy jsme si to začali všechno trochu to.. kdyţ jsem trochu měla i
já potom peníze jinak to nebylo no.. jinak to nebylo moc peněz viď.. no ale dalo se
hodně koupit za ty peníze.. rohlík stál třicet halířů viď.. no a pak jsme si šetřili na auto
viď..
A: Takţe vy jste neměli ze začátku auto?
D: Ne.
A: Kdy jste si ho pak mohli pořídit?
D: No dost dlouho.. kolik to mohlo bejt.. v takovým moţná sedmdesát tři roce moţná..
jsme si koupili auto.. protoţe jsme si to tady všechno dělali viď.. okna.. tu koupelnu..
postupně.. dveře všecko viď.. no asi tak nějak..
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A: Já se ptám pro to, jestli to nesouviselo s tou normalizací po tom šedesátém osmém..
jestli se po tomhle u vás něco nezměnilo?
D: Ani ne.. nevím to jako myslím, ţe ani ne..
A: Dál bych se chtěla zeptat na ty Vietnamce, jak sem přišli po roce 1989.. pamatuješ si
ještě jak jsi je vnímala?
D: Jako takhle víš co.. vlastně po tom se začaly zavírat obchody velký, továrny a
takový.. a ty Vietnamci kdyţ sem přišli tak oni měli ty věci.. oblečení.. pro děti třeba
oblečení a neměli to aţ tak drahý.. třeba tady byl na náměstí obchod Makyta Půchov.. to
taky to se zrušilo zavřelo.. a teď nebyly třeba.. nemohla sis nikde koupit.. hodně málo
bylo těch a bylo to i docela drahý.. takţe většinou ty Vietnamci měli i kdyţ to třeba
nebylo tak kvalitní ale bylo toho hodně viď.. všelijaký věci který tady nebyly.. ale ţe by
jako mi vadili nebo tak nějak.. to ani ne jako.. akorát ţe je pravda ţe to jako bylo hodně
věcí ale nejsou takový.. ta kvalita jako my jsme měli viď všechno..
A: Oni od začátku podnikali s oblečením hned jak přišli?
D: Některý jo no.. takhle.. oni začali třeba nejvíc rifle.. oni si přivezli ty stroje jejich
šicí a začali šít ty rifle.. takţe třeba dělal v Mannesmannce.. tam jich dělalo taky kolik..
ještě neţ zavřeli Mannesmannku.. Vétéţetku.. a on doma šil ty rifle a přines to třeba těm
lidem.. prodával to vlastně těm lidem do továrny a tím se to tak nějak všechno začalo
to.. pak šili víc.. pak uţ si otevřel třeba krámek..a pak začal kdyţ uţ tohle tak dováţet
věci tam od nich viď.. uţ do těch svejch obchůdků.. no a rozšiřoval a rozšiřoval viď aţ
to no..
A: Oni ze začátku asi moc neuměli česky ne?
D: No to víš, ţe ne, ale hodně prej se učili.. a mě se zdá ţe tady i v Chomutově byl..
nebo při Mannesmannce jestli neměli takový to školení ţe tam se učili víš taky..
protoţe některý jak dělali u těch strojů tak aby to věděli třeba všechno co je.. tak
myslím, ţe to tak bylo.. no a teď pomalu vlastně zase uţ ty Vietnamci nemají moc práci
ţe jo.. protoţe se otevřeli zas ty velký obchody a tam vlastně seţenou lidi všechno a spíš
jsou to věci ze západu.. takţe lidi uţ teď protoţe mají víc peněz tak si kupujou spíš ty
věci kvalitnější.. takţe tyhle krámky těch Vietnamců uţ pomalu některý zkrachovali..
ale oni si dřív tady vydělávali hrozně moc peněz.. a nakupovali tady naše věci a to
posílali obrovský bedny tam k nim domu.. věcí co tam není hodně.. to vím, kdyţ jsme
prodávali ještě u mamči v krámku dole u kostela, tak tam vedle byl Vietnamec a ten
kolikrát jel domu jednou za rok nebo za dva roky nebo i někdy za dýl.. a pak vţdycky
kdyţ jel tak měl kolik těch beden prej.. a kupovali si tady třeba i motorky a takový věci..
no a pak uţ postupně i nějaký holky viď se za ně vdaly takţe uţ hodně jich tady pak
zůstalo.. no já jsem tenkrát taky mohla hlídat tady Vietnamku.. pak uţ naše lidi který
byli třeba v důchodu.. to jsem byla ale ještě ve školce tak tady na Šebestiáně byla velká
trţnice těch Vietnamců.. to uţ tam teď ale taky není.. a sem jezdili hodně Němci k nim
nakupovat.. a tam byl nějakej jejich šéf.. a ten uměl opravdu dobře česky.. oni chodili
fakt někam do nějakejch těch kurzů.. a přišel do školky ţe by chtěl hlídat holčičku.. a
tenkrát přišla ředitelka jestli bych nechtěla.. asi čtyři tisíce na měsíc.. no docela to byly
lákavý peníze.. ţe by chodila do školky k nám a vţdycky bych jí vzala sem a on ţe by si
večer pro ní přijel.. jo ţe do večera.. no jo jenomţe taky říkal, ţe by se mohlo stát, ţe
by se nedostal samozřejmě ze Šebestiánu tak by tady musela bejt třeba dva dny nebo tři
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dny nebo tak.. a to já jsem nechtěla.. já jsem byla sama uţ bez dědy.. to je kdyţ uţ tady
nebyl tak to je jasný ţe jsem to nechtěla no.. ale hodně to ţenský dělají ještě teď ţe
některejm hlídají děti.. protoţe tady je málo.. zavřeli teďko hodně školek a není místo..
tak platěj takhle těm.. a většinou to jsou důchodkyně nebo to takţe si přivydělávaj...
A: Ještě bych se chtěla zeptat, jestli si pamatuješ nějaký změny co se tu děly.. třeba jak
vesnice vypadala kdyţ jsi byla malá a jak se měnila? Jestli se něco stavělo nebo bouralo
a tak..
D: No určitě.. to víš ţe jo.. tak nebyla kanalizace.. odpad viď ţádnej nebyl.. to se
všechno dělalo.. kanalizace.. elektrika.. potom voda.. byly studny.. ještě já tady jsem
pumpovala kdyţ byly holky malý.. tak byly studny.. tak potom dělali vodovod viď.. pak
různý se opravovaly.. koupaliště.. na koupališti se dělal ten bazén.. to byl původně
rybník a pak to bylo udělaný ţe okolo byly takový dřeva.. jakoţe jsi tam mohla leţet..
byla tam i taková bouda a tam se hrálo divadlo.. i z Prahy sem jezdili praţský umělci..
tak to se udělalo.. pak obchod se postavil.. smíšenej obchod ţe tam byla drogerie a
potraviny.. nebyl tady doktor.. muselo se jezdit k doktoru do Udlic a potom uţ vytýčili
místnost jednu a jezdil sem takovej starej doktor.. no pak uţ byl na obecním.. školka
byla v jedný budově tam u těch Sýkorů takţe uţ pak svolili.. tam byla fara tak ţe tam
udělaj školku.. ta církev to povolila a teď s tím měli přeci problémy protoţe to museli
koupit od církve tu školku.. no co ještě.. ta městská doprava viď.. ten autobus.. dřív
jezdil třeba jenom třikrát za den.. no jenom ráno.. pak v poledne a pak večer.. pak začaly
jezdit víc..pak uţ dva autobusy jezdily ţe se míjely.. jeden sem druhej do Chomutova..
pak různý baráky si postavili lidi některý.. třeba byli mladý a bydleli u rodičů tak si
postavili pak třeba barák.. co ještě se tady udělalo.. hřiště.. to nebylo taky takovýhle
hřiště.. to bylo jenom starý takový hřiště tady u koupaliště.. tady to nebylo.. tady bylo
pole.. takţe se pak dělalo to hřiště.. pak u školy postavili šatnu protoţe bylo tenkrát
hodně dětí tak aby mohli to..
A: To všechno se dělalo za komunistů?
D: Hm hm.. Co ještě tady bylo.. voda.. kanalizace.. vysadily se i nějaký keře podél
silnic a i u těch domů.. no my jsme chodili kdyţ jsem dělala ve školce tak jsme chodili
do JZD a tam jsme jim udělali tenkrát.. protoţe jsme museli kdyţ nám pan předseda dal
na dětskej den třeba nějakej finanční.. tam jsme zase chtěli se mu nějak odvděčit.. tak
většinou kdyţ měli nějakou schůzi výroční JZD tak tam jsme s dětma chodili.. udělali
jsme jim tam program.. děti tam zpívali a to.. a my jsme jim tam udělali nasadili jsme
jim tam kytičky a občas jsme to tam chodili..
A: A ty si ještě pamatuješ babi, jak tady byly baráky vzadu, to se kdy propadlo?
D: Protoţe tam dolovali to uhlí a přibliţovali se blíţ a blíţ.. no tak se báli ţe se to úplně
celý propadne tak museli vystěhovat ty lidi.. tam byla silnice to víš.. a potom se to
zatopilo tou vodou no.. lidi dostali bydlení v paneláku...
A: A kdyţ to tak shrneme babi na to období, kdyţ jsi byla malá, pak kdyţ jsi chodila do
školy, potom kdyţ jsi měla rodinu a třeba teď kdyţ uţ jsi doma, tak jaký období bylo
pro tebe nejhezčí?
D: No tak určitě nejhezčí je, kdyţ se narodí děti, ţe jo.. a pak jak rostou a úspěchy ve
škole a pak kdyţ jdou někam do toho.. no to je jako.. myslim ţe celej ten ţivot no.. si
myslím ţe jo.. protoţe pořád je něco.. pak kdyţ se vdaly.. myslím, ţe celý je to jako to..
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akorát teď ţe ten děda tady není. tak to je jako špatný.. protoţe jsme si leccos plánovali..
no ale jinak to bylo všechno dobrý..
A: Takţe nejhezčí bylo, kdyţ jsi měla rodinu?
D: No no no.. kdyţ byly doma ţe jo.. pak docela dost jsme to nesli kdyţ pak kaţdej..
hlavně děda.. kdyţ uţ kaţdej si zaloţil tu svojí rodinu z těch dětí a odešly vlastně.. tak
to bylo uţ takový divný no.. prostě uţ to nebylo ono.. protoţe děda furt chtěl to kdyţ
byly Vánoce.. aby všichni byli.. a jak nějaká oslava.. aby všichni byli pohromadě spolu..
protoţe byl rád.. jeţiš tenkrát mamča šla dolu.. ţe budou dole.. jeţiš co tenkrát děda
dělal.. to bylo hrozný.. to bylo hrozný co dělal.. protoţe on kaţdej den jen přijel z práce
a jel.. já jsem ještě ani nebyla doma ze školky a uţ byl dole.. a tebe vozil na tom kole..
jéţiš.. to udělal tu sedačku.. no ty brďo.. ty jsi bulela vţdycky.. uţ v pátek kdyţ uţ pak
jsi začala chodit do školy.. no ale pak uţ on umřel.. ale kdyţ ještě jsi ne to.. tak uţ
vţdycky v pátek ţe tady budeš spát.. jsi tady spala.. a domu vţdycky na kolo jsem tě
dala na ty šlapky a jela.. a ty jsi vţdycky řvala já nechci domu, já nechci domu.. no a
vţdycky babi uţ bude pátek.. a taťka tvuj.. ale budeš mít pořádek v pokojíku.. tys tam
měla binec.. a kdyţ jsi měla jít sem třeba tak honem jsi uklízela (smích).. jéţiš no to
bylo.. a kdyţ jsi byla malá.. tady postýlka jedna byla nahoře a jedna tady u okna.. a
strašně jsi měla ráda babičku Bětku taky.. hrozně.. i kdyţ jsi ještě ani nechodila.. to
kdyţ uţ bouchly vrátka a jsme řekli babička Bětka tak ty uţ jsi se chytla.. a uţ jsi těma
špryclema dělala.. a třásla jsi se na ní úplně (smích).. protoţe babička Bětka vţdycky
přišla a pojď sem ty moje chudínečko.. oni tě napochovaj.. a uţ tě vzala a chovala tě.. no
bylo to no..

Informátorka C:
Rozhovor č. 1
Název projektu: Ţivot v pohraničí z pohledu čtyřgenerační rodiny
Datum konání rozhovoru: 28. 3. 2010
Místo konání rozhovoru: obec X (u informátorky doma)
Jméno informátora: C (rodinné postavení: matka)
Jméno tazatele: A
Rozhovor se konal u informátorky (u nás) doma. Dobu rozhovoru jsme přesně
dopředu nedomluvily, ale nechaly aţ vyjde čas.
Informátorka podle mě vyprávěla vše otevřeně a upřímně. Přesto jsme se dotkly
jednoho citlivého tématu, které nechtěla v rámci nahrávání rozebírat, a tak jsem její
rozhodnutí respektovala a dále jsem nenaléhala na to, aby o tom na diktafon vyprávěla.
Náš rozhovor byl hned na začátku přerušen telefonním hovorem. U rozhovoru nebyl
přítomný ţádný třetí člověk.
V důsledku nedostatku času jsem nemohla poloţit všechny otázky, které jsem měla
v plánu, a tak se jistě bude muset provést ještě druhý rozhovor.
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A: Jestli bys mi mohla nejdřív vyprávět něco o svých rodičích?
C: No určitě jsem byla víc fixovaná na tatínka neţ na maminku protoţe maminka byla
zase fixovaná na sestru mojí.. to znamená ţe.. a ten tatínek náš ten byl takovej strašně
(slzy v očích).. ţe se s nim dalo mluvit o všem a svěřit se mu se vším.. kdyţ byly nějaký
problémy tak se to řešilo s tatínkem ..(přerušení rozhovoru telefonním hovorem).. a..
vlastně pracoval ve VTŢtce.. dělal tam nejdřív mistra.. potom se propracoval.. no..
hodně se nám snaţil pomáhat kdyţ jsme něco potřebovaly jako děti.. do školy kdyţ
jsme něco potřebovaly tak jako se snaţil třeba se mnou dělat matiku nebo cokoli co
jsem potřebovala.. a maminka..tak co já si pamatuju vlastně tak, kdyţ šla potom do
práce tak šla dělat školnici do mateřský školky.. a potom dělala učitelku v mateřský
školce.. tady pracovala v X.. dlouhý roky.. a pak vlastně kdyţ ředitelka odsud
odcházela.. z X šla do Chomutova na novou školku, která byla úplně nově zřízená.. tak
si jí brala s sebou protoţe si rozuměly a vyhovovalo jim to tak si jí brala s sebou.. takţe
pak ještě pár let dělala učitelku.. jenomţe pak uţ neměla tu trpělivost a ty nervy s těma
dětma tak se rozhodla ţe bude dělat školnici (úsměv).. a to bylo vlastně ještě předtím
neţ začaly nějaký takový ty doporučení.. ţe budou muset mít nějaký školy a tak dále..
protoţe pak uţ se to začalo sledovat, ţe musí mít určitý vzdělání a nestačila jenom
praxe.. a to bylo nějak těsně před tím neţ začali vyţadovat vzdělání.. přišla ta moţnost,
ţe školnice nějak končila tak se rozhodla, ţe radši bude dělat školnici no.. no a pak
vlastně to bylo tak.. ţe si s tou ředitelkou přestala rozumět.. ţe to nebylo takový ideální..
tak.. to vlastně uţ bylo kdyţ tatínek zemřel.. tak ţe uţ na to nemá nervy.. tak šla vlastně
dělat k nám.. šla prodávat.. a to jí strašně bavilo.. tam byla spokojená.. za prvý mezi
lidma taky víc ţe jo.. přece jenom ve školce ten okruh těch zaměstnanců byl menší.. i
kdyţ měla tam hodně kamarádek taky se kterejma si rozuměla ale.. tady přece jenom
chodilo víc lidí a potkala i starší známý, který měla.. no a vlastně dělala u nás aţ do
důchodu.. vlastně ještě myslim ţe dva roky po nároku na důchod.. no.. ono s tatínkem
to nebylo zrovna ideální,kdyţ umřel.. protoţe byla taky dost mladá ještě kdyţ se to tak
vezme.. protoţe tatínkovi bylo necelejch padesát dva let.. a babičce vlastně v tu dobu
bylo.. čtyřicet osm let.. to je vlastně co je teďka taťkovi.. no a navíc to bylo chvilku
potom co my jsme se od nich odstěhovaly.. takţe kdyţ uţ si konečně mohli ţít takovej
nějakej svůj ţivot.. kdy uţ nemuseli mít starosti o děti a nemuseli ţivit děti a pomáhat
dětem.. ţe vlastně ty děti se osamostatnily.. mohli si vlastně uţívat společnýho ţivota
bezstarostnýho.. tak vlastně to všecko skončilo no..
A: Mohla bys mi říct teď něco o svém dětství?
C: Tak já docela v pohodě.. sice jsme se s tou ségrou rvaly jak koně a nadávaly jsme si
ale.. jinak zase na druhou stranu jsme si třeba hrály.. my jsme měly teda tu výhodu, ţe
jsme bydleli v baráku.. takţe jsme měli velkou zahradu kde jsme si mohly hrát.. a
chodily k nám kamarádky.. šily jsme na panenky.. nebo jsme si hrály na různý
pohádky.. tam kde vlastně má babička teďka kotelnu tak to jsme to pak časem vyklidily
a tam jsme měly takovej baráček.. to bylo takový hezký no.. no a jinak jako děti na
vesnici jsme lítali ţe jo.. po hřišti kaţdej den potom kdyţ uţ jsme byli starší.. na kopec
jsme běhali a.. takţe jsme si uţili.. hráli jsme na indiány.. chodilo se sáňkovat bobovat
v zimě.. to bylo hezký no.. a byli jsme tady v tom našem věku tři holky a dva kluci.. co
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jsme spolu chodili vlastně uţ od školky.. i dál do školy.. potom do Chomutova kdyţ
jsme uţ pak začali chodit do školy.. takţe my jsme se i v tý školce nablbli..
A: A jak to bylo, ty jsi chodila sem do školky?
C: Já jsem chodila sem do školky.. pak od první do čtvrtý třídy jsme chodili sem do
školy.. a od pátý třídy jsem chodila do Chomutova.. no a to uţ pak byl od šestý třídy
druhej stupeň.. pak uţ se to tam rozdělilo trošku takţe i ty vesnický děti, který chodily
do školy společně od začátku tak.. uţ se rozdělily a uţ některý byly v áčku a některý
v béčku no.. ale zase na druhou stranu my uţ jsme se skamarádily s těma
chomutovskejma dětma takţe.. i kdyţ jo.. určitě to bylo takový.. mrzelo nás to.. a tím,
ţe jsme byly tři holky tak to bylo pořád takový ţe.. vţdycky dvě byly proti jedný tak se
to nějak střídalo.. nebo jsme byly všechny dohromady a pak jedna se naštvala
(pousmání).. takový dohadování.. no a vlastně ve škole, základní co jsem tady chodila
tak to bylo takový fajn.. měly jsme pani učitelku, která nás měla celou dobu.. kterou
jsme znaly.. ona bydlela v obci X no.. a vlastně jsme chodili dohromady i s menšíma
dětma.. ţe byly dvě třídy spojený.. protoţe bylo míň těch dětí.. já teďka uţ si to přesně
nepamatuju, ale vím, ţe nás bylo víc tříd spojenejch.. ona učila třeba chvíli nás.. pak
my jsme dělali samostatně něco.. nějaký úkoly jsme dostaly a zase dělala s těma
druhejma dětma.. co bylo hezký třeba ty ruční práce co se dělaly různý.. tak to bylo
hezký protoţe se vyšívalo.. to jsme se vlastně naučily to co se ty děti dneska uţ málokdy
učej.. a pak jsme chodily ještě do druţiny.. protoţe maminka dělala do odpoledne..
takţe šly jsme na oběd do školní jídelny.. do školky vlastně se chodilo na obědy.. a pak
jsme chodily ještě do druţiny.. to jsme měly pani vychovatelku a s tou jsme právě
chodily hodně tady po vesnici na procházky různý.. sbíraly jsme bylinky hluchavku..
lipovej květ.. sušilo se to ve škole.. nebo jsme dělaly třeba různý soutěţe.. nebo jsme
kreslily a zase třeba vyšívaly.. a cokoli všechno moţný.. z kaštanů.. kaštany jsme
sbíraly.. ţaludy jsme sbíraly.. pak jsme z toho třeba vyráběly nějaký zvířátka.. bylo to
docela fajn.. i kdyţ pak se do toho začala právě motat ta pionýrská organizace.. musely
se dělat nástěnky a takovýhle věci ţe jo.. musely jsme chodit.. pionýři chodili na to
vítání občánků a kdyţ byly nějaký oslavy tak jsme museli recitovat básničky a zpívat
písničky.. tak to jsme moc nemilovali no.. ale zas na druhou stranu třeba nás to bavilo se
to učit a.. ale tím, ţe to bylo spojený s takovou agitací.. tak to bylo takový.. prostě
jakoţe musíš..
A: Myslíš, ţe jsi to takhle vnímala uţ kdyţ jsi byla malá?
C: Jo.. no tak jako úplně malá asi ne.. kdyţ nějaká jiskřička jsem byla.. tak jsem to asi
nevnímala.. ale přeci jenom jsme se styděli ţe jo.. měli jsme strach ţe to zkazíme.. a
takový takţe.. takovej ten stres trošku tam byl i pro ty děti.. a někdo to bral v pohodě..
kaţdej.. jako v dnešní době.. kaţdý dítě je jiný.. no pak jsme vlastně museli bejt pionýři
ţe jo.. tak jsme museli taky sloţit slib.. nejhorší byly ty.. pak kdyţ uţ jsme byli starší ţe
jsme museli v těch krojích chodit.. tu košili a ten šátek pionýrskej.. to bylo takový dost
nepříjemný.. to jsem neměla ráda.. zrovna tak jako na tělocvik.. (smích) ty úbory
cvičební, ţe jsme museli mít.. ty trenýrky šílený modrý a bílí tričko a cvičky.. kluci
vlastně červený trenýrky.. ale nejvíc mě stresovaly ty trenýrky no.. jako v teplákách to
ještě šlo.. ale to neměla asi ţádná holka ráda ty trenýrky šílený.. no a pak jsem.. pak
jsem se měla rozhodovat.. uţ v době kdy jsem já byla tak se mohlo vycházet z osmý
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třídy.. a jít na střední školu.. to bylo zrovna takový přechodný období.. ono to bylo asi
dva roky mam takovej pocit, ale uţ si to stoprocentně nepamatuju.. ale asi rok po mě uţ
to nešlo.. do devítky se pak uţ muselo jít.. já jsem spíš byla zaloţená trošku technicky..
protoţe jsem měla ráda matematiku a rýsování.. tak jsem si říkala, ţe půjdu někam..
nejdřív jsem si myslela ţe budu architektka.. pak jsem si myslela ţe půjdu někam na
stavební školu a to jsem si dokonce uţ zjistila.. do Kadaně.. ţe bych se tam i teoreticky
mohla dostat.. ţe jsem měla docela velkou šanci.. a v tý době to i fungovalo docela tak,
ţe kdyţ někde byli nějaký známý tak ty šance se samozřejmě zvětšovaly ţe jo.. a tatínek
tam znal ředitele.. no jenţe tak jsem si říkala, ţe si z osmičky vyzkouším na ekonomku..
ţe tam mě stejně nevezmou protoţe tam brali asi.. hlásilo se asi tři sta lidí a brali
devadesát.. takţe tam jsem měla malou pravděpodobnost, ţe bych se tam mohla dostat
bez nějaký protekce.. a vlastně i v době tatínek nebyl v komunistický straně, protoţe
říkal, ţe kvůli tomu aby se dostaly děti.. za prvý s tím nějak nesouhlasil.. za druhý..
pořád se snaţili do komunistický strany ho nějakým způsobem dostat a tím, ţe vlastně i
on dost postupoval těma funkcema v práci nahoru.. tak ho přemlouvali, přesvědčovali,
ţe musí do komunistický strany.. jinak, ţe uţ nemůţe dál postupovat.. a on to prostě
pořád odmítal.. takţe jsem ani nepočítala s tím, ţe bych se do školy dostala.. no a
vlastně udělala jsem přijímací zkoušky.. přišlo mi samozřejmě ţe jsem se nedostala.. ţe
pro velkej počet zájemců bohuţel.. no a pak najednou mě vyvolali ve škole do ředitelny
ţe mam jít.. a měla jsem telefon..(smích) coţ v tu dobu nebylo zrovna obvyklý ţe jo..
telefony prostě byl problém.. my jsme měli zaţádáno o telefon asi deset let a nebyli
schopný nám telefon udělat.. ty moţnosti nebyly takový.. takţe jsem musela.. mě bylo
čtrnáct ţe jo.. musela jsem najednou okamţitě odpovědět jestli teda chci jít.. ţe mě
vezmou jestli chci.. ţe otvíraj ještě jednu třídu.. ale, ţe musím okamţitě říct, ţe jo a
nebo ne.. no tak já jsem v tu chvíli nevěděla co mam dělat.. no ale co mě proběhlo
hlavou co kdybych se náhodou nedostala z devítky tak tady to mam prostě jistý.. no
takţe jsem řekla ţe jo.. jsem se v tu chvíli rozhodla no.. myslím si, ţe jsem asi neudělala
dobře protoţe ne ţe by mě ta práce nebavila co dneska dělám.. to naopak ta práce mě
baví.. dělám to ráda.. ale ta škola prostě nebyla dobře zaloţená.. ta škola byla asi i dost
komunisticky zaměřená a hlavně ty vztahy tam byly dost špatný.. tam byl snad jeden
nebo dva učitelé, který nebyli komunisti a jinak ostatní jo.. a fungovalo to tam na tom
principu ţe prostě všichni donášeli všem a.. i pak vlastně ve třídě ty holky se zapojily do
toho.. ţe třeba přišel profesor na hodinu.. a já nevím byla desetiminutová přestávka
mezitím a řekl.. vy jste minulou hodinu dostala pětku byla jste zkoušená a neuměla jste
tak pojďte já vás taky vyzkouším.. a jak by se to dozvěděl ţe jo.. někdo mu to musel
říct.. takţe takhle to tam fungovalo, ţe prostě kdyţ se něco nedařilo tak okamţitě tě
hned druhej potopil a.. prostě musela si.. jakmile jsi se nezapojila do.. aţ bych řekla
politickýho dění školy.. tak prostě to bylo špatně no.. a navíc jsme dostali profesorku
kterou.. to jsme se dozvěděli aţ později.. vyhodili někde z banky.. nevím co měla za
problémy prostě.. tak to bylo dost takový kritický s ní.. no a ona to nezvládala vůbec si
myslím.. na začátku roku vlastně si vybrala lidi, který se jí líbili.. který jí byli
sympatický.. a ty co se jí nelíbili tak řekla.. tak tebe vyhodím hned a ty půjdeš za chvíli..
o to se postarám aby jste se tady neudrţeli jo.. coţ bylo takový dost nepříjemný..
ošklivý a.. no a pak si vytipovala holky, který vlastně jí chodily donášet a jakmile byl
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nějakej problém nebo něco tak ona to okamţitě věděla.. a tyhle vlastně její vybraný
vyvolený tak ty.. i kdyţ nic neuměly.. tak třeba dostaly dobrou známku.. nikdy jim
nedala třeba pětku i kdyţ neřekly vůbec nic.. coţ jsme my jako nemohli ani pochopit a
kdokoli se proti tomu bouřil tak ona okamţitě řekla.. tak kdyţ se ti to nelíbí tak pojď
k tabuli.. a hned ho prostě potopila.. a těch známek nebylo tolik takţe pak ty problémy
byly docela velký..
A: Ty jsi chodila do Ţatce?
C: Do Ţatce no.. vlastně od sedmdesátýho devátýho do osmdesátýho třetího..
v osmdesátým třetím jsem maturovala no.. a to se stupňovalo dá se říct ty problémy
veškerý.. takţe kdyţ jsem šla do čtvrťáku tak uţ jsem tam ani nechtěla jít.. nebavilo mě
to.. ale spíš to bylo tady po tý stránce ţe ani ten kolektiv nebyl takovej.. jak tím, ţe se
tam vybrali lidi, který donášeli profesorům tak to bylo takový rozkouskovaný na
skupinky.. některý byly pro.. některý byly proti.. některým to bylo jedno.. no a takţe to
bylo takový dost divný no..
A: Já myslela, ţe jste to právě měli dobrý.. jak jsem viděla ty fotky s tou tvojí
kamarádkou..
C: Jo tak měli jsme takový, ţe jsme si uţívali.. to právě byly výjimky.. kdyţ jsme třeba
šli s těma profesorama, který nebyli tak politicky zaloţený.. a vlastně jeden z nich kterej
byl skvělej perfektní tak ten se pak stal ředitelem.. po osmdesátým devátým.. jo takţe
pak se třeba povedla nějaká akce, ţe to dokázali vést a ţe dokázali ten kolektiv dát nějak
dohromady ale naše třídní ta spíš se nás snaţila rozeštvat proti sobě.. nebylo to hezký
no.. a ţe jsem ani nechtěla uţ dál studovat.. prostě jsem uţ chtěla skončit a.. nebavilo
mě to.. i kdyţ potom, kdyţ jsem se učila na maturitu tak prostě.. ani jsem se neuměla
učit vţdycky mě všechno šlo dobře bez nějakejch problémů na základní škole.. a tím, ţe
jsem pak přešla kde jsem se musela hodně učit tak já jsem to ani pořádně neuměla..
A: Dojíţděla jsi nebo jsi byla na internátu?
C: Dojíţděla.. nejdřív autobusem a pak vlakem.. a pak jsem to střídala podle toho jak to
vyhovovalo.. protoţe to nádraţí bylo docela dost daleko od školy v Ţatci takţe nám
trvala asi pětadvacet minut ta cesta.. to autobusový nádraţí tam bylo blíţ.. No a pak
jsem se po maturitě.. já uţ jsem vlastně chodila s taťkou kdyţ jsem byla na střední
škole.. no a po maturitě jsme vlastně jeli na společnou dovolenou.. jeli jsme do
Jugoslávie a výlet jsme si zaplatili do Benátek.. protoţe to bylo v osmdesátým třetím tak
v té době tam strašná spousta lidí zůstávala z toho zájezdu co jsme s nima tam jeli..
některý tam vyloţeně jeli uţ s tím, ţe tam zůstanou a některý prostě tý atmosféře
podlehli (pousmání).. a u nás to bylo taky docela takový, ţe jsme nevěděli.. taťka ten by
tam bejval zůstal hned.. ale já jsem nechtěla kvůli.. hlavně kvůli tatínkovi protoţe ten
byl takovej vţdycky.. rodinně zaloţenej a prostě drţel vţdycky tu rodinu pohromadě..
my jsme nesměly ani třeba na Silvestra nikam jít protoţe chtěl aby jsme byli celá rodina
pohromadě.. a tak se drţely ty tradice hodně.. dodrţovaly se ty svátky.. a Velikonoce
samozřejmě ţe jo.. Vánoce.. to bylo vţdycky takový tradiční a rodina musela drţet
pohromadě a scházela se.. no takţe hlavně kvůli tomu.. a taky další věc ta nejistota.. ţe
jsme nevěděli do čeho jít a v tu dobu jsme Pavla vlastně ještě ani neznali.. protoţe on
sem nesměl a on odešel.. já teď nevím jestli v šedesátým sedmým nebo v šedesátým
devátým.. teď si nejsem jistá.. no ale já jsem byla malinká kdyţ on odešel a protoţe
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jsem ho vůbec neznala tak vlastně jsem ani.. jakoţe by jsme moţná měli moţnost, ţe by
nás moţná přijal jo.. ale nevěděli jsme tím, ţe jsme ho neznali.. a nikoho jinýho jsme
tam neměli.. tak já jsem prostě tu nejistotu nechtěla no.. mě uţ bylo vlastně osmnáct let..
takţe díky mě jsme zůstali tady no.. takţe jsme se vrátili zpátky po krásný dovolený a..
já jsem vlastně uţ předtím měla práci.. takţe to jsem uţ měla dohodnutý, ţe budu mít
teda dovolenou.. protoţe já jsem prakticky po maturitě hned nastoupila do práce.. jsem
neměla ţádný volno.. protoţe jsem tam byla na praxi uţ rok předtím a vlastně ozvali se
mě uţ do školy, ţe jakmile odmaturuju tak, ţe mě potřebujou.. do Potravin.. a dělala
jsem ve mzdový účtárně.. a tím, ţe jsem tam byla na praxi ţe uţ mě znali.. ţe uţ věděli
co.. tak chtěli abych hned nastoupila no.. takţe já jsem odmaturovala a hned další tejden
jsem uţ makala (smích).. s tím, ţe teda budu mít tu dovolenou, ţe uţ jsme to měli
zaplacený.. to bylo od cestovní kanceláře mládeţe, kde jsme vystáli.. myslím, ţe jsme
jeli do Ústí.. a tam jsme vystáli nějakou hroznou frontu šílenou.. protoţe veškerý tyhle
zájezdy to bylo hrozný.. moţnost se někam dostat..
A: Tady nic nebylo ţádná cestovní kancelář?
C: Čedok..moţná no, ale ta cestovní kancelář mládeţe měla nějaký výhody pro tu
mládeţ takţe.. to za prvý a za druhý nebylo asi s tím výletem do Benátek tam..
málokterá.. prostě to uţ byla šance pro ty lidi, aby někde zůstali v zahraničí..
v kapitalistický zemi.. takţe málokterá kancelář.. no málo.. tady byla vlastně jenom
Čedok a CKM tady nebyla jiná cestovní kancelář.. no a vrátili jsme se z Jugoslávie a já
jsem vlastně šla hned zpátky do práce a makala jsem.. práce mě bavila.. nemůţu říct, ţe
by mě to nebavilo.. nejhorší byly samozřejmě ty uzávěrky co se dělaly.. to bylo vţdycky
před vejplatama.. ţe se teda muselo.. ţe jsme dělali třeba do jedenácti hodin do večera..
ale zase na druhou stranu pak jsme si mohli vybrat za to volno.. kaţdá jsme měly zhruba
dvě stě zaměstnanců a těm jsme dělaly výplaty..
A: To tam bylo tolik lidí?
C: Hm.. no muselo bejt asi kolem tisíce lidí.. já uţ si to teďka taky přesně nepamatuju a
kaţdá měla dvě stě aţ dvě stě padesát zaměstnanců.. no tak moţná i víc.. to bylo
rozdělený vlastně na prodejny a kaţdá měla určitej okruh prodejen.. tam patřil vlastně
Chomutov, Klášterec, Kadaň, Jirkov.. no a pak byly ty.. velkoobchod byl.. pak byla
výrobna lahůdek.. a k tomu vlastně patřila doprava protoţe všecko.. ty Potraviny si
rozváţely vlastně ty potraviny veškerý.. včetně těch lahůdek a výroben.. já jsem měla
zrovna Chomutov.. takţe já jsem měla takový ty.. Starej domeček a tyhle starý
prodejny, který dneska uţ samozřejmě neexistujou.. ale ještě do dneška.. protoţe měly
čísla svoje.. tak ještě do dneška si pamatuju čísla těch prodejen (smích).. samoobsluha..
nula nula jedna.. a lahůdky dvě stě čtyřicet pět.. a rybárna sedm set třicet jedna a
takovýhle (smích).. později se to začalo dělat samozřejmě přes počítač.. jenomţe to
nebyly takový počítače jako dneska.. to byla jedna početnická stanice.. která byla u Ústí
nad Labem v Chabařovicích.. a tak se veškerý data posílaly.. oni to tam zpracovávali a
pak nám to posílali zpátky.. my jsme vlastně ručně vypisovali takový archy papírový..
to ti můţu ukázat to ještě mam schovaný (smích).. a to se psalo zvláštním písmem.. to se
musely určitý číslice.. takovou černou fixou se to psalo aby to ten počítač přečetl.. a
vlastně kaţdá prodejna měla svoje číslo.. kaţdej zaměstnanec měl svoje číslo a tam jsme
napsali vţdycky kolik odpracoval dnů, hodin.. jestli měl dovolenou.. a pak podle toho
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vyjelo.. plat tam měl.. to měl zadaný v tom počítači a podle toho to vypočítalo vlastně tu
mzdu a zpátky přišly výplatnice, který my jsme museli odkontrolovat.. to se muselo,
kdyţ se vyplňovaly tady ty velký archy.. no archy.. to byly A 4.. takţe na ten jeden
papír se vešlo.. já nevím.. pět zaměstnanců.. to se muselo sčítat.. jako kontrolní čísla, ţe
je to správně přečtený protoţe jakmile to ten počítač třeba nepřečet tak správně kdyţ to
nebylo úplně přesně napsaný tak aby zase to mohli zkontrolovat podle toho kontrolního
čísla.. no a to se tam odeslalo a pak kdyţ byly nějaký problémy tak jsme tam museli jet..
kaţdej měsíc tam někdo jel.. a to co vlastně ten počítač vyhodil jakoby špatný tak to
jsme my tam opravovali.. dalo se to zpátky do počítače a pak to teprve znova.. a to byla
vlastně obrovská místnost kde byl ten počítač.. ty počítače byly veliký.. to není jako
dneska (smích) ţe máš deseti palcovej notebook jo.. tohle snad nemělo ani ţádnou
obrazovku.. dokonce ze začátku se to dělalo přes ty děrovací kódy, ţe to ťukalo ty dírky
do toho a.. no a pak vlastně to přišlo zpátky takţe se muselo všechno zkontrolovat.. dát
dohromady jestli to všecko vychází.. to vţdycky jsme hledali třeba korunu a nesedělo
to.. to bylo šílený..takţe jsme tam byli do jedenácti hodin znova.. ale zase byla na
druhou stranu sranda ţe jo.. protoţe je to problém kdyţ je tolik ţenskejch pohromadě
třeba v kanceláři.. jedna kouří.. jedna nekouří.. jedna pomlouvá druhou tak je to takový..
já jsem to nikdy neměla moc ráda no ale zas na druhou stranu třeba byla sranda kdyţ
jsme tam takhle byly do večera ţe jo tak uţ to bylo takový.. no a krásný bylo kdyţ jsme
vţdycky ty vejplaty dodělaly a uklidily jsme si stůl (smích).. a začaly jsme znova zase
dokola kaţdej měsíc..
A: A co jste dělali třeba takhle ve volným čase? Ať uţ kdyţ jsi chodila do práce nebo
třeba ještě předtím na střední? Co jste dělali jako děti to uţ jsi mi vlastně řekla..
C: To jsem ti řekla, ţe jsme s těma dětma lítali po hřišti a hráli jsme si.. hráli jsme
vybiku a různý hry a na schovku a tak dále..
A: Nebo byly tady ještě jiný aktivity co jste dělali jako děti?
C: Chodili jsme do kina.. tady se promítaly vlastně filmy kaţdej pátek.. takţe to jsme
chodili do kina.. samozřejmě kdyţ byly nějaký zahraniční tak to bylo úţasný.. taky tam
pak byly různý ty propagační (pousmání) filmy.. někdy třeba to bylo předtím to byly
takový krátký filmy,ţe třeba to bylo z války jo.. nebo různý ty.. já nevím teď zrovna mi
to vypadlo z hlavy.. ale dobytí Buzuluku (smích) a takový.. z Buzuluku do Prahy to
vlastně bylo.. co šla ta československá armáda a pak takový ty různý komunistický..
jak.. vesnice jak se snaţí.. jaká má výnosy.. a takovýhle filmy tam byly nádherný
úţasný.. no ale potom nás čekala vţdycky sladká odměna ţe byl.. já nevím..Kartuš se to
jmenovalo coţ byl třeba francouzskej film.. to pro nás bylo úţasný ţe jo.. byly tam
normálně sedačky jako v kině.. takový ty sklápěcí.. no a vzadu byla promítací kabina..
tam to promítal na plátno velký co je teďka to pódium nahoře v hospodě.. takţe to byly
takový pátky úţasný.. no a promítalo se.. odpoledne nějak uţ od čtyř moţná a pak od
osmi..nebo od sedmi.. a kdyţ uţ jsme pak mohli chodit od těch sedmi tak to bylo ještě
lepší ţe jo.. protoţe od čtyř se promítaly většinou takový ty pohádky pro děti
(pousmání).. no taky jsem občas za trest nesměla do kina.. a to byl teda hroznej trest,
kdyţ jsem se celej tejden těšila.. tam bylo vţdycky vyvěšený před kinem co budou dávat
ten tejden.. a kdyţ teda jsem se na to celej tejden těšila a pak jsem něco provedla a
nesměla jsem tak to bylo teda hroznej trest.. no a pak kdyţ jsem byla na střední škole..
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tak to bylo právě problematický tím, ţe jsem dojíţděla do Ţatce.. tak jsem tam
kamarádky měla všechny.. ani ne tak v Ţatci.. protoţe tam jsme byli vlastně
z Chomutova.. z Kadaně.. z Klášterce.. za Ţatce.. takţe vlastně po škole se to všecko
rozprchlo a kaţdej jel domu protoţe, ţe jo ty cesty.. taky ono to chvíli trvalo.. ty vlaky
nejezdily tak často.. i kdyţ asi jezdily moţná častěji neţ dneska (pousmání), kdyţ to tak
vidi.m. protoţe dneska se spousta těch spojů zrušila.. dneska to je moţná ještě horší neţ
to bylo tenkrát.. zase.. buď jsme tady chodili ven.. na vesnici.. nebo pak uţ jsem
chodila s taťkou.. protoţe já jsem měla kamarádku v Chomutově.. ta se mnou taky
chodila na tu ekonomku.. takţe jsme jezdily.. chodily jsme třeba do lesoparku.. nebo
jsme chodily.. to tenkrát vlastně ještě nebyla postavená ta Březenecká takţe tam byly
takový velký sady.. ta hlavní silnice tam nebyla ta třináctka tam byly takový louky.. tam
jsme chodily třeba práskat bičem.. na letňák jsme taky hodně chodívaly.. protoţe to bylo
jedno z těch kin v létě , coţ bylo zas něco jiný, ţe to bylo v přírodě.. no a taky bylo
nějaký učení takţe.. ono neţ se člověk dostal ze školy tak to chvíli trvalo.. takţe času
zas taky tolik nezbývalo na ten volnej čas no.. a já jsem byla taková, ţe jsem hodně
četla.. kdyţ jsem třeba pak přišla ze školy tak jsem si četla i.. kolikrát kdyţ jsem měla
nějakou rozečtenou kníţku tak to.. jak jsem začala číst kníţku tak to byl vţdycky konec
protoţe jsem jí potřebovala dočíst do konce (smích).. ţe mě to zajímalo a bavilo.. no a
pak kdyţ uţ jsem dělala.. vlastně chodila do práce.. tak vlastně.. takhle.. my kdyţ jsme
se s taťkou vzali.. tak jsme teoreticky.. my jsme se vzali na jaře a na podzim uţ jsme
koupili barák.. no a tím vlastně se zpečetilo všechno protoţe ţádnej volnej čas.. po práci
okamţitě makat na barák.. my jsme vlastně veškerý peníze, který jsme měli našetřený
tak jsme dali do koupě baráku.. protoţe to se zrovna lámalo, ţe ty ceny šly.. se zvýšily
jednonásobně.. stálo to čtyřicet tisíc dejme tomu a my jsme uţ ho museli.. uţ byl odhad
na sto dvacet (pousmání) nebo ještě dokonce víc.. neţ jednonásobně.. no ale nám ho
prodali asi za osmdesát protoţe tenkrát tady pán zemřel a pani tady zůstala sama..
jenomţe protoţe nebyli oddaný.. ţili spolu jenom na hromádce.. takzvaně (pousmání)..
tak jí vlastně nic nezůstalo.. zdědila to dcera toho pána a ona musela z toho baráku
pryč.. no a dcera to prodala.. no veškerej volnej čas jsme věnovali tomu.. i veškerý
finance..
A: A to jste si tady všechno dělali sami?
C: No s tatínkem no.. tatínek nám tady udělal vlastně dá se říct všechno.. protoţe on byl
strašně šikovnej a všechno na co se podíval to uměl.. vţdycky taťkovi říkal dívej se mi
na ruce do hrobu si to nevezmu (pousmání).. takţe taťka dělal s nim.. pomáhal mu a
dělali všechno kromě topení.. veškerý přístavby, který se tady dělali.. tady nebyl voda..
tady nebyl plyn.. tady nebyla skoro ţádná elektrika.. tady byla stará elektrika.. taťka
dělal elektriku protoţe byl elektrikář.. s dědou tady všechno přistavěli ty přístavby.. tu
kotelnu co máme.. koupelnu.. tady byl jeden jedinej kohoutek se studenou vodou..
záchod byl venku.. koupelny se dělaly.. no a nejdřív jsme vlastně bydleli tady v tom
přízemí kdyţ jsme se sem pak nastěhovali.. a to uţ jsme měli tebe.. vlastně pět let jsme
bydleli u našich.. u babičky a u dědy.. po tom co jsme koupili ten barák..
A: To vám trvalo takovou dobu neţ jste to dali dohromady?
C: Hm.. pět let to trvalo.. přestoţe jsme věřili, ţe to bude dřív tak to prostě nešlo rychleji
no.. tím, ţe se chodilo do práce a dělalo se tady po práci všechno.. za prvý i ty peníze
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ţe jo.. a pak jsme si vzali půjčku bezúročnou od Potravin.. prostě ty podniky tenkrát
umoţňovaly svejm zaměstnancům na vybavení domácnosti si vzít bezúročnou půjčku..
takţe jsme si vzali bezúročnou půjčku a koupili jsme nábytek no.. problémy byly se
vším. to byly katastrofální problémy protoţe nebylo nic v tu dobu.. dlaţdičky to byly
dvě barvy.. dva druhy.. takţe jsem obtelefonovávala všechno moţný protoţe jsem
nechtěla ty co měli všichni ostatní.. abych sehnala a stejně jsem nesehnala to co bych si
představovala.. ale aspoň trošku podobný.. samozřejmě rozměr jenom jeden.. patnáct
krát patnáct (pousmání).. tvárnice.. to bylo katastrofální prostě.. na tvárnice se čekalo..
to byl pořadník a já jsem tam telefonovala jestli uţ je přivezou nebo nepřivezou a kdy
budou protoţe to by jsme tam museli okamţitě jet jinak by byly během chvilky
rozebraný a neměli jsme zase nic.. a okna.. to byly pouze špaletový, který tady máme..
ţádnej výběr a dva rozměry.. takţe jsme museli prostě aby to trošku vypadalo jo..
dřevěný.. moţná ţe dřevo dneska je lepší neţ ten plast.. si myslím.. ţe přece jenom to je
přírodní materiál.. samozřejmě ţe dneska uţ to je trošičku jinak dělaný.. modernizovaný
aby ty úniky kolem těch oken nebyly takový jako tenkrát.. no ale prostě byl problém se
vším.. na cokoli se člověk podíval tak prostě byl problém... no a akorát topení nám
dělala firma jinak všechno jsme dělali sami.. taťka s dědou.. no a kuchyň.. kuchyňská
linka.. to prostě byla jenom jedna, která se dávala do paneláků.. taková ta umakartová
šílená katastrofální s plastovejma úchytkama.. a pak byl jedinej takovej velkej dům
nábytku a ten byl v Praze.. a to jsme měli to obrovský štěstí ţe taťkův táta.. děda tvůj
vlastně.. znal se tam s ředitelem.. takţe nám zamluvil kuchyň co jsme si koupili.. to byla
Karamela (smích).. to byla jediná trošku reprezentativní kuchyň.. pak snad byla ještě
jedna a to bylo všechno co v tý době bylo.. a na tu jsme čekali asi půl roku.. neţ jsme se
dostali na řadu.. takţe jsme jí objednávali někdy dopředu a měli jsme jí schovanou na
půdě.. to samý sedačku jsme vybírali.. to taky byla katastrofa protoţe tu jsme taky
koupili asi rok dopředu neţ jsme se sem nastěhovali.. prostě byl hroznej problém no.. se
vším.. a v tu dobu my uţ jsme se snaţili vybírat trošičku něco.. něco modernějšího..
nebo spíš ani ne modernějšího, ale trošku co nebude podléhat těm módním trendům.. a
nebo nevím, jak bych to teď řekla přesně.. ale třeba kohoutky jsme vybírali uţ tenkrát..
to bylo úplně začínaly ty pákový baterie.. a málokdo to kupoval protoţe to bylo
podstatně draţší neţ ty klasický kohoutky.. a nikdo nevěděl jak to bude fungovat.. jestli
vůbec to bude nebo nebude trendem.. jo takţe to byly jedny z prvních pákovejch baterií,
který my jsme koupili a rozhodovali jsme se a nakonec jsme usoudili, ţe by to mohlo
bejt dobrý.. takţe jsme koupili pákový baterie, který vlastně slouţí do dneška (smích)..
zaplať pánbů za ně.. no a vlastně spali jsme.. loţnici jsme měli v chodbě..ve verandě..
kdy teda kdyţ jsme se sem nastěhovali tak tobě byl rok.. takţe tam jsme měli dvě
postele.. tam se nic víc moc nevešlo.. skříň.. dvě postele a postýlka a potom vlastně
jsme ti tam ještě dali válendu.. no a vybudovali jsme ten vršek, zrenovovali celej a pak
uţ jsme vlastně bydleli v celým baráku no..
A: No a potom ty jsi byla na mateřský jak dlouho? Tři roky?
C: Já jsem byla na mateřský.. nebyla jsem ani tři roky.. necelý tři roky.. protoţe já jsem
šla nějak.. asi prvního první devadesát jedna.. tobě nebyly ještě tři roky.. protoţe uţ mě
uháněli abych šla zpátky do práce.. takţe pak jsme tě dali do školky.. v kaţdým případě
pak, kdyţ jsi šla do školky tak jsi začala bejt nemocná.. kdyţ tam někdo smrkal tak ty jsi
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všechno chytla od nich.. do tý doby jsi byla zdravá jak řípa.. no takţe pak si občas byla i
u babičky (prababičky), která tě hlídala.. coţ pro tebe byl záţitek protoţe babička
s tebou pekla viď (smích).. udělala ti těsto a ty jsi se tam s tím patlala.. nebo jste barvili,
malovali, kreslili.. ţe babička byla taková akční (smích).. takţe jsi se tam určitě
nenudila no..
A: Takţe ty jsi pak nastoupila zpátky do těch Potravin?
C: Zpátky do těch Potravin no.. a vlastně to uţ bylo po osmdesátým devátým takţe uţ to
začalo bejt takový kritický v těch potravinách.. ţe začalo se prostě.. za prvý se to začalo
tak nějak vydělovat.. některý který chtěli podnikat tak začali podnikat.. no a já jsem
vlastně začala dělat ještě účetnictví Petrovi.. kterej začal podnikat.. kterej společně s tím
svým kamarádem začali podnikat tak jsem jim začala dělat účetnictví.. no jenomţe tam
to bylo problematický.. oni ani jeden taky pořádně nevěděli co.. a někdy moţná lidi
který nedokáţou domyslet ty důsledky všeho.. tak jdou do toho po hlavě a moţná mají
víc odvahy neţ ty, který o tom hodně přemejšlej jo.. já třeba ze začátku bych se do toho
asi nikdy nepustila do podnikání.. ale protoţe jsem do toho spadla a začala jsem
vlastně.. pak uţ jsem dělala všechno.. od účetnictví aţ já nevím po různý ekonomický
práce a po smlouvy a všechno prostě..
A: A to jsi ještě zároveň dělala v Potravinách?
C: To jsem ze začátku ještě byla v Potravinách no jenomţe práce přibejvalo.. navíc
jsem pak ještě začala dělat pro cestovní kancelář Vlna.. začala jsem jezdit vlastně.. to ti
byly ty tři roky uţ.. tak začala jsem pak jezdit do Rakouska protoţe ty si pronajali
chalupu a to bylo taky vlastně úplnej prvopočátek.. kdy tam vlastně lidi jezdili a vařili si
tam sami a my jsme jim akorát připravovali snídaně.. takţe to bylo takový hezký
období.. to bylo prostě spousta záţitků a tam bylo krásně a mohla jsem si tě tam brát
s sebou.. protoţe jsi nechodila ještě do školy takţe jsme tam byly třeba i tři tejdny.. a
byla sranda byla zábava bylo to hezký no..
A: A jak jsi se tam dostala, přes známý?
C: Já jsem se tam dostala.. vlastně my jsme tam jeli tenkrát s Jiřkou (moje babička
z taťkovy strany) a s Ádou.. to ti ještě nebyly tři roky.. a jeli jsme tam v létě.. no a já
jsem se nějak seznámila s Frigem a my jsme pak začali kamarádit a oni pak sháněli
někoho, tak mi to nabídli a uţ jsem pak jela v zimě.. protoţe jsme taky lyţovali hodně
no tak jsme pak začali jezdit v zimě.. začali jsme tam takhle hodně jezdit, ale pak kdyţ
jsi začala chodit do školy tak uţ jsem nemohla tě brát s sebou takţe jsem přestala taky
jezdit protoţe jsem tě tady nechtěla nechávat samotnou no..
A: A taťka nejezdil?
C: Taťka nejezdil no.. byl tam třeba na dovolený s babičkou a s dědou.. ţe jsme jim
zaplatili tak tam byl třeba.. no chodil do práce.. dělal na šachtě.. no pak skončil vlastně
na šachtě a začal jezdit do Švýcarska a pomáhal tam rodině no.. tam začal jezdit kdyţ jsi
šla do školy.. kdyţ jsi šla do první třídy.. no a vlastně pomáhal nám ve firmě a já jsem
pak vlastně.. stali jsme se sdruţení protoţe tenkrát měl Petr velkou nehodu a dlouho
leţel v bezvědomí takţe já jsem vlastně.. takhle oni se předtím rozešli s jeho
kamarádem protoţe tam to nefungovalo.. no ale neţ ještě se stačili rozejít tak tam
vznikly dost velký problémy co se týkalo majetku protoţe koupili barák na kterej
samozřejmě neměli takţe si vzali obrovskej úvěr, kterej nezvládali splácet.. no a vlastně
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kdyţ se rozešli tak barák přešel na Petra a v tu dobu se mu stala ta nehoda.. a teď já
najednou jsem měla na krku zaměstnance.. elektrikáře.. protoţe tam se začínalo vlastně
elektrikou.. dělali elektriku hlavně.. dělali různý zakázky.. a já jsem najednou měla na
krku čtyři zaměstnance pro který nebyla práce protoţe tenkrát začaly bejt problémy
s prací.. barák, kterej se musel splácet měsíčně já nevím sedmnáct osmnáct tisíc jo.. a
takţe já jsem v tu dobu našla kupce na barák.. co on byl v tom bezvědomí.. našla jsem
práci pro ty chlapy.. samozřejmě, ţe jsem vyuţila těch kontaktů, který on měl co měl ty
kamarády.. je fakt, ţe mě pomohly v tu dobu ty jeho kamarádi, ale taky mě nemuseli
pomoct a vykašlat se na mě, kdyţ on leţel přes měsíc a nevědělo se jestli on bude ţít
nebo nebude ţít.. no podařilo se mi teda prodat ten barák takţe jsem ho zbavila těch
dluhů no a pak vlastně on, kdyţ se z toho dostal tak jsme se dohodli, ţe budeme jako
sdruţení.. ţe si to rozdělíme protoţe já jsem prakticky dělala stejně všechno co.. takţe
jsme si to tak nějak rozdělili tu práci a začali jsme vlastně dá se říct od začátku protoţe
majetek ţádnej tam nebyl.. a začali jsme teda znova podnikat společně.. měli jsme
velkoobchod se sklem.. no tu elektriku on dělal protoţe práce tolik nebylo takţe jsme se
snaţili najít nějaký další vedlejší zdroje takţe to sklo.. pak tenkrát on našel nějakou pani
v Ústí.. ten textil tak vlastně jsme začínali s velkoobchodem a pak nás ty zákazníci
dotlačili ke spodnímu prádlu (úsměv), protoţe ty ţenský v poliklinice chodily a jo, ţe
to je hezký ţe máme.. protoţe tady bylo strašně málo bytovýho textilu takţe jsme začali
bytovým textilem.. no a jak tam ty ţenský chodily tak jé škoda, ţe nemáte kalhotky a
spodní prádlo a podprsenky.. no tak jsme pak přidávali další aktivity a to bylo v době,
kdy tady těch Vietnamců ještě tolik nebylo.. ty sem vlastně přišli aţ kdyţ je vyhnali
z Německa.. protoţe oni jim dali velký.. no velký.. já uţ teď nevím přesně kolik to
bylo.. tisíc marek asi dávali odstupný a vystěhovali je.. takţe oni šli všichni sem
(pousmání).. no takţe ta konkurence tady ještě taková nebyla ze začátku takţe nám to
poměrně dost dobře šlo ţe jo.. no a pak tady se začaly budovat ty velký hypermarkety a
to nám strašně brálo zákazníky, protoţe ty hypermarkety vlastně měly ty ceny úplně
jinde neţ.. my jsme za ty peníze ani nenakoupili zboţí za to co oni prodávali.. pak jsme
se dozvěděli, ţe vlastně ty naši dodavatelé, který dodávali teďka do těch novejch
hypermarketů tak museli dodat první dodávky úplně zdarma.. další dodávky za polovinu
jo.. aby vůbec je vzali do toho obchodu s nima.. no a oni vlastně na to přistoupili
protoţe pro ně to bylo.. nebo mysleli si ţe to pro ně bude lukrativní.. ţe tam budou
obrovský odběry v hypermarketech no.. no a samozřejmě aby nějakým způsobem
vyrovnali ty obrovský ztráty tak dělali pro ně takový ty.. teď mluvím o tom bytovým
textilu.. takovou horší kvalitu.. takţe ten textil byl.. za prvé ta bavlna byla špatná horší..
od dodavatelů samozřejmě z Číny z Bangladéše a z Ruska někde.. a barvilo se to za
studena.. coţ znamená, ţe ta barva se rychle opírala.. no ale to uţ nikdo neviděl,
protoţe ten vzor byl úplně stejnej jako to co jsme měli my.. měli jsme to kvalitnější.. ale
cena byla poloviční.. takţe ty lidi v tu dobu chodili a říkali jeţiš vy to tady máte drahý a
my prostě sem uţ chodit nebudeme a tím my jsme strašně ztratili zákazníky i trţby šly
dolu.. no ale tak ještě předtím jsme začali dělat ty zabezpečovací systémy.. no a pak
vlastně v roce 2000.. nebo ještě před rokem 2000 jsme se dohodli na tom, ţe si to
rozdělíme.. fungovalo to celkem slušně, ale prostě Petr do toho chtěl ještě zapojit rodinu
v tu dobu a chtěl to dělat trošičku jinak nebo měl prostě jiný představy.. tak jsme se
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dohodly, ţe si to rozdělíme a.. dá se říct, ţe on si vybral co chce.. protoţe já jsem říkala,
ţe mě to je v podstatě jedno.. mě zůstal ten textil protoţe on řekl ty jsi ţenská tak.. ale
ten v tu dobu uţ téměř nevydělával protoţe těma hypermarketama to bylo dost takový
zničený.. a pak on si vlastně vybral, který chce zabezpečovací systémy protoţe ono se to
pomaličku tak přetransformovalo, ţe jsme se soustředili na ty zabezpečovací systémy..
no to sklo tenkrát.. to jsme dá se říct pak uţ ukončili tu spolupráci protoţe to bylo
zezačátku strašně lukrativní.. protoţe to tady bylo úplně něco jinýho.. my jsme dělali to
francouzský sklo.. který vlastně i televize Nova kdyţ začínala tak veškerý hrnečky co
ráno pili z nich kafe.. tak to bylo všechno francouzský to bylo dost zajímavý pro lidi,
protoţ to bylo úplně něco jinýho.. nebyl to porcelán, na kterej my jsme tady byli
zvyklý.. na tradiční českej porcelán, ale bylo to něco jinýho.. takţe to bylo dost výhodný
ze začátku, ale pomaličku to upadalo a uţ to nebylo takový, takţe jsme pak časem od
toho opustili.. a navíc i ta firma co nám dodávala.. protoţe oni to přímo dováţeli
z Francie.. tak ta uţ taky nějak končila.. takţe jsme se vlastně tak nějak přeorientovali
na ty zabezpečovací systémy.. my jsme vlastně rozdělovali jenom ty zabezpečovací
systémy dá se říct.. s tím, ţe Petr si vybral Chomutov.. ţe to tady má blízko a ţe můţe
dělat i montáţe a nám zůstalo Ústí.. vlastně my jsme to dali dohromady s Petrem a
taťka nám občas pomáhal.. a protoţe jsem si říkala, ţe ty zabezpečovací systémy, ţe to
je takový přijatelnější pro chlapa neţ pro ţenskou kdyţ to dělá.. tak jsem to pak všechno
vlastně převedla na taťku.. a on se tomu začal víc věnovat a začal pomaličku.. no ze
začátku to bylo tak, ţe my jsme vlastně jenom to Ústí prodávali ţe jo.. ţe on se tomu
věnoval, ale spíš měl poměrně dost času, ţe dělal na baráku no..
A: A kdy on skončil na šachtě?
C: na šachtě.. někdy v devadesátým čtvrtým.. pátým a pak začal jezdit do Švýcarska..
A: takţe on tady neměl ţádnou stálou práci?
C: Ne ne.. a pomáhal nám ve firmě.. dá se říct, ţe jsme ho zaměstnávali no.. on
pomáhal, ţe ze začátku třeba jezdil se sklem.. dováţel sklo.. nebo kdyţ byla elektrika
tak dělal elektriku.. postě takový to co bylo potřeba no tak dělal.. no a vlastně pak tomu
Petrovi se moc nedařilo a asi tak zhruba po těch čtyřech pěti letech nám nabídnul jestli
nechceme ten Chomutov od něj odkoupit.. no a to jsme samozřejmě byli rádi protoţe
proč ne viď.. jenţe on udělal pár takovejch špatnejch obchodů kdy nedostal zaplaceno a
on právě hodně z toho čerpal peněz takţe málo dával zpátky a neměl uţ na zboţí.... to
byl docela velkej problém.. tak se dostal aţ do takový situace, ţe to prostě musel
prodat.. ţe měl obrovský dluhy, ale neměl ani na to, aby koupil zboţí takţe to fungovalo
způsobem, ţe lidi tam přišli řekli mu co chtěj a on to teprve objednal.. no a to se taky
kaţdýmu nelíbilo takţe spoustu zákazníků ztratil a to fungovalo strašně špatně no..
takţe kdyţ nám to nabídnul tak jsme byli rádi ale.. myslím si, ţe do dnešní doby se to
nedostalo zpátky do.. i kdyţ jsme do toho vloţili spoustu peněz času investic tak uţ
některý ty zákazníci uţ tu důvěru.. prostě nevrátíš zpátky no.. tak některý se prostě
nevrátili.. některý se pomalu vracej některý přišli nový samozřejmě, ale uţ to teďka
nefunguje.. samozřejmě je to i tou dobou.. je to i krizí a vším.. ţe uţ nevydělává tak jak
to vydělávalo na začátku Chomutov.. navíc mezitím přibyl další obchodní zástupce
v Mostě, kterej strhnul spoustu zákazníků.. no ale hlavně jsme to brali kvůli tomu, ţe
tady budou nějaký montáţe, kterejm by se taťka mohl věnovat.. no a to se taky podařilo
176

takţe tady nás hodně drţí ty montáţe a funguje to celkem slušně no.. no a pak jsme se
rozhodli ještě vlastně udělat pobočku v Praze.. která zas tak dobře se.. je to těţký se
dostávat určitě v dnešní době mezi firmy a získat zákazníky a zrovna v době kdy je
krize prostě, ţe lidi počítaj kaţdou korunu a bojej se vydat peníze , bojej se kdyby
náhodou to bylo ještě horší neţ to je tak aby měli nějaký rezervy...
A: Jestli bys mi řekla něco o společenským ţivotě.. o akcích co se tu děly a co tu
probíhají třeba teď..
C: Co si pamatuju jako dítě tak to byly akce jako.. samozřejmě, ţe to pro nás bylo
úţasný.. protoţe to byla pouť třeba nebo posvícení, kdy sem přijely houpačky a
kolotoče a střelnice a prostě pro ty děti to bylo něco úţasnýho kdyţ tady byl třeba
řetízkovej kolotoč a mohly za korunu jezdit na řetízkovým kolotoči (smích) a prostě to
se chodilo za babičkou a babi dej mi pětikorunu.. prosím samozřejmě.. no a večer byly
zábavy.. pak kdyţ uţ jsem byla starší tak večer byly zábavy, kde byl teda krásnej sál
udělanej a bylo to hezký no.. muzika.. pak teda kino tady bylo to jsem uţ říkala.. no a
pak veškerý oslavy komunistický (povzdechnutí).. kde teda bylo.. kde se muselo
přednášet básničky coby děti.. zpívat písničky.. no vítání občánků.. pak různý pionýrský
akce.. těch kulturních zase si toho tolik nepamatuju z toho dětství aţ na ty co jsem teďka
jmenovala no.. na posvícení a kdyţ byly poutě tak se pekly koláče.. tak to se
dodrţovalo tyhle tradice, ţe se pekly koláče a samozřejmě k obědu byla husa nebo
kachna.. to muselo bejt kdyţ bylo posvícení takový ty tradiční český jídla?
A: Třeba na první máje vzpomínáš?
C: Jo ty první máje.. to bylo neštěstí (smích) protoţe to jsem musela mít punčocháče
bílý a byla zima kolikrát a museli jsme v sukni.. to neexistovalo, ţe by jsme šli
v kalhotech to jsme museli v sukni.. a mrzli jsme tam.. klepali jsme se.. museli jsme
mávat těma praporkama (smích) šílenejma.. no a muselo se prostě za kaţdýho počasí do
toho průvodu.. jako třeba ty alegorický vozy.. bylo to hezký na jednu stranu, ale nevím..
(smích).. a za prvý se muselo.. tak uţ jenom to, ţe se musí něco dělat tak je to vţdycky
takový.. prostě bylo to povinný a jakmile jsme mohli jakmile byl nějakej rozchod tak uţ
jsme se snaţili zmizet.. ale protoţe autobusy nejezdily v tu dobu.. nejezdilo nic.. veškerá
doprava byla zastavená.. tak jsme museli jít třeba pěšky domu do obce X.. to bylo
takový trošku komplikovaný.. a kdyţ bylo bláto nebo pršelo a my v těch krásnejch
polobotkách (smích) co jsme měli a v baloňáčku a v těch punčocháčkách silonkovejch..
A: Myslíš, ţe uţ kdyţ jsi byla malá tak jsi to vnímala, ţe se ti to nelíbilo?
C: No neměla jsem to ráda.. a samozřejmě čím jsem byla starší tím to bylo horší..
A: Měnilo se to potom nějak postupem let?
C: Postupem let uţ to přestalo bejt tak přísný.. začalo to jakoby upadat najednou jsme
třeba nemuseli.. tak jsme samozřejmě nešli.. ale to uţ bylo asi kdyţ jsem byla na střední
škole.. ţe to uţ nikdo nesledoval jestli tam jsem nebo nejsem.. kdyţ jsme byli na
základce tak to bylo prostě povinný.. ale tady já bych musela jet do Ţatce a to jsem
nemusela jet do Ţatce takţe uţ jsem nešla do prvního máje.. do průvodu no..
A: No a pak, kdyţ jsi chodila do práce tak jsi zase musela chodit ne?
C: To uţ si vůbec nepamatuju.. asi jsem nechodila.. já pak kdyţ jsem byla na
Potravinách tak si myslím, ţe uţ.. tak já jsem začala dělat v osmdesátým třetím.. já
myslím, ţe uţ pak jsem asi ani nechodila.. jako samozřejmě, ţe jsme museli vyzdobit
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okna.. ţe jsme lepili nějaký hvězdy a srpy a kladiva.. na jednu stranu se dával ruskej
praporek a na druhou stranu se dával českej praporek jo.. ale myslím si, ţe uţ jsem pak
nechodila do průvodu protoţe to uţ.. nebyla jsem v komunistický straně tak jsem asi
nemusela (smích)..
A: No a jak jsi třeba vnímala potom osmdesátý devátý rok?
C: No to jsem byla šťastná..hrozně (slzy v očích).. to byl rok.. a tady se scházeli
kamarádi sem chodili taťkovo z práce i.. jo a pořád jsme to řešili a chtěli jet do Prahy..
jenţe já jsem se bála.. ty jsi byla malinká a nevěděli jsme co bude nebo nebude.. a
prostě to jsme byli.. jeţišmarja to..
A: Co se pro vás tím všechno změnilo?
C: No tak já nevím.. člověk najednou si připadal strašně svobodnej.. bylo to úţasný, ţe
to vyhráli prostě.. ţe se to změnilo.. ţe ty komunisti ke kterejm my jsme teda neměli
hezkej vztah.. přece jenom i kdyţ se to tady zamlčovalo co oni dělali tak člověk to věděl
nebo doslech se kdyţ chtěl.. jo tak chodili jsme třeba na koncerty, který byly zakázaný..
jeden z nich byl taky ten Praţskej výběr.. Kocáb.. nebo taky vţdycky na Nohavicu, kdyţ
jsme šli tak tam seděl nějakej tajnej a poslouchal a jakmile někde něco řekl tak uţ bylo
zle.. tak byli jsme určitě šťastný, ţe najednou se to otočilo..
A: Ty koncerty byly tady v Chomutově, nebo jste někam jezdily?
C: Tady v Chomutově.. občas se podařilo něco no takovýho.. ale to uţ samozřejmě bylo
později no.. ze začátku to nešlo.. no co se pro nás změnilo? Já nevím.. prostě.. bylo to
skvělý no.. byli jsme šťastný, ţe to tak je.. ţe to takhle všecko dopadlo.. protoţe já
nevím, ale kaţdej člověk kterej normálně uvaţuje tak to musel pochopit, ţe takhle to
fungovat nemůţe.. a dneska to vlastně taky vidíme, ţe nejde prostě podporovat všechny,
který nedělaj a dávat jim sociální dávky obrovský kdyţ na to ten stát nemá.. prostě to
nejde.. a takhle to fungovalo, ţe prostě dotovalo se všechno to co se vyrábělo prakticky..
ale na úkor ostatních věcí.. ty zprávy.. ze začátku se nesmělo poslouchat Svobodná
Evropa, ale pak uţ to nebylo zas aţ tak strašně hlídaný.. takţe jsi slyšela názory z tý
druhý strany a věděla jsi, ţe to tak.. kdo trošku logicky uvaţuje tak musel pochopit, ţe
prostě takhle to dál nejde no..
A: A řešili jste to třeba takhle i doma třeba s rodiči?
C: No rodiče moc o tom nechtěli mluvit spíš bych řekla no.. a my uţ jsme vlastně byli
sami.. jako Jiřka určitě.. Jiřka jo ta byla taky šťastná.. náš tatínek ten předtím nějak těsně
vstoupil do komunistický strany.. do dneška nevím proč nebo co ho k tomu vedlo..
protoţe uţ to nebylo z prospěchu z ničeho z čeho tam vstupovali ty ostatní ale.. prostě
jestli ho někdo přesvědčil o tom, ţe to myslej dobře a ţe potřebujou pomoct nebo já
nevím.. my jsme o tomhle moc spolu nemluvili, protoţe já jsem byla proti tomu a dost
mě to mrzelo, ţe tam šel, ale on prostě najednou si myslel.. on byl přesvědčenej o tom
ţe.. nebo moţná si myslel, ţe to je jiná komunistická strana neţ ta původní co kdysi
byla a ţe oni to chtěj dělat jinak a chtěj to zlepšit.. protoţe nepochopila jsem to.. takţe
my jsme to moc neřešili.. tatínek byl dost proti tomu.. coţ mě teda fakt hrozně mrzelo
a.. je fakt, ţe oni se tam rozdělili.. ta komunistická strana, ţe se rozdělila na pokrokový
a na.. klasický komunisty.. a nevím no.. ani jsem pak vlastně uţ neměla takovou šanci
protoţe v tu dobu jsme to nějak ani nechtěli.. jeho to vţdycky dost rozčilovalo a prostě
byl takovej bojovník za ty práva najednou.. takţe jsme se toho tématu moc nedotýkali..
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on samozřejmě kritizoval to co se dělalo špatně.. jo určitě tak něco bylo dobře něco bylo
špatně jo.. takţe v rámci nějaký pohody a v rámci, aby jsme se nedostávali do konfliktu
tak jsme to moc neřešili.. spíš z toho důvodu jsme se snaţili no..
A: A myslíš si, ţe babička Věrka ten přelom taky nevnímala nijak pozitivně?
C: Myslím si ţe ne.. babička, nemá ráda změny bych řekla takţe.. nevím moţná, ţe jí
odhaduju špatně jo, ale ona i dneska ti řekne ţe kdyţ tady byli komunisti tak, ţe se měla
líp.. víš to nechápu.. ty lidi ţili nebo byli naučený ţít tak prostě, ţe jim kdosi řekl co maj
dělat a oni to dělali.. a nemuseli přemejšlet o tom jestli to dělaj dobře nebo špatně..
prostě to dělali.. snaţili se to samozřejmě dělat dobře jo.. protoţe si mysleli, ţe to je pro
dobrou věc a věřili tomu, ţe to je pro dobrou věc.. oni o tom byli přesvědčený protoţe ta
propagace těch komunistů byla obrovská jo.. takţe najednou samozřejmě ty chyby se
vţdycky objeví to je jasný, ţe nejde všechno tak jak by si člověk představoval.. ale ta
svoboda a ţe prostě můţeš jet kam chceš.. můţeš říct co chceš protoţe to aby ses bála
říct o někom protoţe to byl komunista něco špatnýho.. to bylo hrozný..
A: Myslíš, ţe to bylo takhle i tady na vesnici?
C: Určitě.. to bylo.. samozřejmě ty největší a nejlepší komunisti ty byli ve vedení
vesnice ţe jo.. dostali ty funkce zadarmo.. ty ani nemuseli mít nějaký vzdělání, ale
protoţe to byli komunisti tak prostě dostali funkci.. a čím lepší komunista to byl.. čím
víc uměl křičet a dokázal se prosadit tak samozřejmě měl lepší funkci.. tady se nehrálo
na to jestli je ten člověk šikovnej nebo jestli něco umí.. ne prostě jenom komunista se
dostal tam kam chtěl.. a většinou to bohuţel byli takový ty lidi, který se snaţili mít ze
všeho prospěch no.. bohuţel takovej ten.. nechci říct obyčejnej člověk, ale takovej kterej
i třeba chtěl pro ty druhý to dělat dobře, ale nedokázal řvát nahlas a pomlouvat ty druhý
tak ten se nikam nedostal.. a to uţ začalo s tou vesnicí, kdy začala socializace vesnice..
kdyţ se JZD a tak dále.. proto na začátku ty lidi vystoupili.. ty co měli takovej svůj
vlastní názor.. protoţe oni tam přeci vstoupili do toho JZD a pak zase vystoupili,
protoţe zjistili, ţe se to nedělá tak jak by se mělo, ale dělá se to podle toho jak to chtěj
komunisti.. jenomţe pak časem prostě oni zůstali tak osamocený a neměli sílu na to
zvládnout to sami protoţe nikdo jim nepomohl ţe jo.. jakmile byli izolovaný od všeho
tak to je jasný, ţe logicky začala prosperovat taková ta skupinka, která byla
podporovaná státem protoţe i kdyţ ty výnosy nebyly a i kdyţ oni neměli hezký počasí a
to JZD prodělalo tak stát je zadotoval ţe .. a komunisti řekli děláte to dobře.. příště to
bude lepší (pousmání).. no to.. i kdyţ to neuměli a dostali se tam lidi, který absolutně
nevěděli o tom zemědělství nic a...
A: Dokáţeš třeba srovnat, jak se tady měnila ta vesnice a okolí od tý doby kdy jsi byla
malá aţ do dneška?
C: No já bych spíš řekla, ţe to začalo asi trošku chátrat.. ţe v tý době prostě uţ
nezbejvaly ani peníze na takový nějaký to vylepšování.. určitě se tady udělaly takový ty
hlavní věci, který byly nutný.. jo ţe se udělala silnice.. to co bylo vidět.. co vlastně
přišly peníze od státu si myslím tak to všecko bylo tehdy od státu.. to nebylo, ţe by si na
to ta vesnice vydělala nějak.. všechno se dávalo na jednu hromádku.. všechny finance..
a zase se to pak rozdělovalo podle toho na co to byla potřeba, ale zas na druhou stranu
ty lidi neměli tolik peněz aby si mohli nějak vylepšovat jo.. tak nějak doţívaly ty věci ze
kterejch se ještě mohlo čerpat ale neopravovalo se nic.. jo to ţe se udělala nová silnice
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to samozřejmě je hezký, ale ten vývoj by byl stejně takovej.. to si myslím, ţe to nebylo
tím, ţe sem přišli komunisti a udělali z nějaký polní cesty silnici.. prostě ten vývoj byl
takovej v tu dobu, ţe se všude ve světě dělaly nový silnice nebo vodovod.. to je jasný,
ţe kdyţ tady nebyl vodovod tak se musel udělat.. je fakt na druhou stranu zase, ţe lidi se
hodně zapojovali do různejch věcí.. ţe pomáhali to vybudovat a zdarma.. ţe asi.. no
zdarma.. ono je to taky těţký protoţe ty hodiny byly nařízený.. kaţdej musel oddělat
nějaký určitý dobrovolný hodiny zadarmo.. aby splnil nějaký plány.. takţe jo, ale zas na
druhou stranu bych řekla, ţe ten majetek těch lidí chátral.. ţe třeba se dělalo na těch
společnejch věcech, ale kdyţ jsem se podívala vlastně na ty lidi co tady stárly tak ty na
těch svejch baráčkách nedělali nic jo.. dobře takový ty mladší co třeba přišli tak ty měli
chuť si udělat koupelny a záchody, ale zas ty starší lidi ty to uţ neřešili.. ty uţ těm to
bylo jedno, ţe choděj na záchod ven.. my jsme dlouho třeba i spaly s rodičema v jedný
místnosti, protoţe jsme neměly svoje pokoje.. aţ potom se vlastně v patře udělal.. ale to
bylo taky tím, ţe těch peněz tolik nezbejvalo no aby člověk mohl investovat.. prostě
kaţdej měl tak nějak přibliţně stejnej plat a z toho vyţil.. přestoţe ty potraviny byly
hrozně levný,protoţe stát všecko dotoval, ale vycházelo to tak nějak akorát.. nikdo to
neřešil.. takţe to šlo pomalu.. určitě to bylo úţasný kdyţ se vybudovala koupelna.. a
většinou si kaţdej dělal sám.. dneska máš spoustu firem, který dělaj na co si vzpomeneš,
ale dřív si to kaţdej většinou dělal sám no.. kdo byl trošku šikovnej tak prostě.. od
nějaký stavby aţ.. auta si opravovali lidi sami co se dalo no..
A: Po osmdesátým devátým se tady něco měnilo ve vesnici?
C: Tak určitě se měnilo to určitě.. to se nedá říct, ţe by to tady bylo nějaký ţe by to tady
chátralo.. to se udělala spousta věcí, ale zase těch peněz nezbejvalo tolik.. teď uţ zase si
myslím, ţe třeba nezbejvalo tolik peněz na tu vesnici protoţe ty dotace nebo ty státní
peníze uţ ten stát potřeboval víc pro sebe... no takţe pomalu určitě se to tady
zlepšovalo.. moţná ţe potom díky tomu vstupu do Evropský unie, ţe se to zlepšilo
protoţe na spoustu věcí by asi ta vesnice neměla.. ţe některý dotace, který jsou
z Evropský unie coţ bylo třeba na dětský hřiště ţe to by asi nikdy nezbudovala.. na
druhou stranu jenom díky tomu, ţe my jsme třeba v zóně Severočeskejch
hnědouhelnejch dolů, kdy jsme od nich dostali akcie, který jsme mohli prodat a
dividendy.. ţe díky tomu my jsme na tom ještě docela dobře coby vesnice.. některý
vesnice jsou na tom podstatně hůř.. je fakt, ţe silnice je tady v katastrofálním stavu, ale
na druhou stranu, ţe se tady udělal vodovod.. čistička odpadních vod.. ono to jde
pomalu samozřejmě.. a věřím tomu, ţe i lidi kdyţ se okolo sebe podívám tak.. za prvý
se tady postavila spousta novejch domů.. to je určitě velký plus, ale i se tady spousta
baráků opravila.. ţe přece jenom ty lidi trošku začali investovat do svýho majetku.. ţe
předtím jim to tak nějak bylo jedno všechno.. ţe to vůbec neřešili.. a třeba na to ani
nezbejvalo.. dneska.. je fakt, ţe někdo si na to vezme úvěr někdo si na to našetří no.. ale
ty moţnosti prostě jsou tady.. je fakt, ţe jako dítě jsem to asi tak nevnímala jestli tady
jsou ty baráky opravený.. kdyţ někdo opravil barák tak to byla za prvý výjimka a za
druhý to dítě to asi tak neřeší jestli ten barák je hezkej nebo není..
A: A vnímala jsi to tady někdy jako to pohraničí?
C: To bych ani neřekla.. to jsem ani moc nevnímala.. je fakt, ţe teda po tom
osmdesátým devátým kdyţ začaly takový ty.. ţe se sem Němci vrátěj a ţe to budou chtít
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zpátky.. jo tak to bylo takový.. trošku jsem měla strach protoţe v jednu dobu to bylo
takový dost aktuální téma.. a tak jsem se bála protoţe přeci jenom jsme do toho
investovali dost.. zadarmo jsme nic nedostali jako třeba ty co sem přišli po válce..
dokonce vlastně jsme to koupili podstatně dráţ.. to jsem říkala ţe jsme byli zrovna
v tom zlomovým období kdy se to měnilo ty ceny.. takţe to jsem měla strach protoţe
jsme do toho opravdu hodně investovali sil i peněz takţe jako kdyţ jsem si představila,
ţe by někdo přišel a řekl hele tady jsem bydlel já a já ten barák dostanu zpátky protoţe
mi ho tenkrát zabrali.. tak jako to jsem se trošku bála, ale jinak jsem to nějak nevnímala
ţe by jsme byli jako v pohraničí.. jako je fakt ţe jsme třeba do toho východního
Německa jezdit mohli, ale mě to připadalo ţe jak byly ty komunistický státy propojený
tak mi to nepřipadalo ani jako zahraničí.. ţe to bylo takový.. moţná je to i tím, ţe třeba
ta babička naše byla Němka takţe mi to nepřišlo, ţe ty Němci jsou nějaký.. prostě, ţe
jsem si myslela, ţe to patří tak nějak k sobě a ani mi to nikdy nedělalo problémy.. no je
fakt, ţe kdyţ jsme byly malý tak babička kdyţ na nás mluvila německy tak to mně
vadilo.. to jsme vţdycky ať na nás mluví česky protoţe babička.. teď myslím starou
babičku jo.. my jsme jí říkali stará babička protoţe byla babička a pak byla stará
babička coţ byla vlastně prababička.. takţe ta mluvila špatně česky takţe občas na nás
mluvila i německy (smích).. tak to jsem nechtěla to jsme vţdycky ať na nás mluví česky
ať na nás nemluví německy my jí nerozumíme (pousmání).. nebo kdyţ sem vlastně
potom jezdili.. ta sestřenice, která.. já nevím jestli ona byla odsunutá.. to jsem se nikdy
ani neptala ani mě to nenapadlo jestli odsud byla odsunutá nebo.. nevím nemam tušení
vůbec.. a vlastně další rodina byla tady kousek za hranicema v Německu..
v Burgstadtu.. to je kousek od dnešního Chemnitzu.. tak tam byl bratranec.. takţe jsem
to nějak nikdy jako nevnímala prostě..jako pohraničí.. já jsem si vţdycky představovala
pohraničí jako takovýto.. takový podmínky studený.. já nevím proč (smích).. takový
zchátralý třeba.. a nepřipadalo mi to tady.. určitě tady byly baráky, který byly strašně
zanedbaný jo ale zas na druhou stranu my jsme nikdy v takovým baráku nebydleli..
naopak my jsme jako rodina ty baráčky udrţovali a opravovali.. takţe mě to nikdy
nepřišlo.. je fakt ţe ta vesnice byla taková trošku rozdělená.. na horní a na dolní.. ţe
nahoře spíš byli ty co pracovali asi v průmyslu.. tak ty měli větší rozhled a pak byli ty
co pracovali v zemědělství, který vlastně absolutně.. i ty děti byly zaostalejší.. ale ne
jako, ţe bych to rozdělovala jako pohraničí to ne.. to mi nikdy nepřišlo jako pohraničí..
ani jsem o tom nikdy neuvaţovala, ţe bych bydlela v pohraničí.. jako třeba měla jsem
období ţe jsem vnímala ten rozdíl mezi vesnicí a městem.. ale naopak my jsme byli
taková rodina spíš zaloţená, ţe jsme nebyli orientovaný do zemědělství tak jsem si
připadala jako ve městě vţdycky.. i jsme tak ţili jo.. ţe jsme chodili do kina do divadla..
nebo jsme jezdili hodně do města.. takţe jsem si připadala jako.. ani ne na vesnici.. a
tím, ţe vesnice je tak blízko městu tak jsem to ani nevnímala..
A: Takţe jsi ani nikdy neřešila ţe tady v pohraničí jsou třeba menší moţnosti a tak?
C: Ne ne.. to mi nikdy nepřišlo.. určitě ten rozdíl oproti Praze ten bych asi vnímala
vţdycky protoţe ty moţnosti v Praze jsou úplně jiný jo.. těch divadel a kin a toho
sportovního a kulturního vyţití a i práce je tam víc, ale tady nikdy jsem nevnímala ţe by
byl nedostatek práce nebo.. jako určitě teď jo, ale mě se to nikdy nedotklo.. tím, ţe jsem
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i začala podnikat tak mě se nedostatek práce a moţností práce nikdy nedotknul takţe
ne..
A: A jak jsi říkala, ţe jsi nikdy ty Němce nevnímala jako cizí, tak jak je vnímáš třeba
dneska?
C: Mě to nevadí.. mě ty Němci nevadí.. samozřejmě, ţe se mi nelíbí jak se tady chovaj,
kdyţ sem přijedou a řvou tady a prostě chovaj se tady.. ale to si myslím, ţe je to asi na
povaze toho člověka.. jako i mezi našima lidma.. mezi českejma lidma jsou určitě lidi,
který se neuměj chovat tak i mezi Němcema jsou lidi, který se neuměj chovat.. a zase na
druhou stranu mezi českejma lidma jsou povahy, který jsou závistivý a zlý.. a zrovna
tak mezi Němcema jsou závistivý a zlý lidi.. já mam spoustu kamarádů třeba
v Německu o kterejch vím, ţe jsou správný a jsou skvělý a naopak mezi Čechama.. a to
samý zase na druhou stranu vím, ţe mezi Němcema jsou lidi, který nemusím.. takţe
tohle vůbec jako bych neřešila.. já si myslím, ţe to vůbec není o národnosti.. vůbec..
prostě je to jenom o tom jakej člověk je..
A: Myslíš kamarády z Německa co jsi si získala ze Švýcarska?
C: No dá se říct, ţe jo protoţe ta rodina.. co jsme měli v Německu tu rodinu tak to jsme
se tak strašně málo navštěvovali.. s těma dětma, ţe jsem ani neměla moţnost si vytvořit
vztahy s nima.. to ne tak jezdila k nám ta teta, kterou jsme měli docela rádi, ale byla
poměrně.. já nevím byla zhruba tak stará jako babička a děda takţe tam nějakej vztah
jakoby kamarádskej to vůbec nemohlo vzniknout.. samozřejmě, ţe tam to spíš bylo
takový to ţe ta teta sem přijela do chudý socialistický země a přivezla nám věci o
kterejch nám se prostě ani nesnilo a pro nás to bylo úţasný kdyţ nám přivezla
ţvejkačky, který tady vůbec nebyly a prostě ona přivezla třeba věci, který tam uţ nikdo
nenosil, ale pro nás to tady bylo (smích).. výkřik největší módy.. ale tam za prvý, ţe
jsem neuměla německy tak jsem jí ani nerozuměla tak ani jsem si nedokázala vytvořit
obrázek o tom jakou ona má povahu.. jo takţe v tomhle směru jsem neměla nikoho..
kromě babičky, která.. ale těţko soudit babičku ţe jo.. samozřejmě babička si s námi
hrála, ale na druhou stranu nevím.. uţ přeci jenom byla stará takţe to nebylo tak
jednoduchý.. protoţe kdyţ jí bylo sedmdesát tak mě byly asi čtyři roky.. chodily jsme
k ní třeba jí pomáhat nebo česaly jsme jí.. jo tak to bylo hezký ale.. asi bych jí vnímala
jako Němku to v kaţdým případě jo.. taky byla Němka.. ale ţe bych dělala rozdíly mezi
tou babičkou českou a německou to asi ne.. vůbec..
A: Chtěla jsi někdy nebo chtěla bys ještě se odsud odstěhovat někam jinam?
C: Nevím.. těţko říct.. jako přeci jenom uţ tady mam kořeny zapuštěný.. je teda fakt, ţe
spousta věcí mi vadí.. jo co se týče politiky.. co se tady děje jo.. i kdyţ moţná ţe bych
šla.. ale je fakt, ţe co člověku asi chybí kdyby někam odešel jsou ty kamarádi a ty
vztahy okolo.. jo i kdyţ na ty kamarády někdy nadáváme protoţe dělaj třeba věci, který
se nám nelíběj tak prostě jsou tady ty kamarádi a musej se brát i s těma chybama a
s těma problémama.. a to asi by mě chybělo.. ale dneska uţ vím, ţe asi bych to dokázala
ţít i někde jinde.. co jsem si dřív neuměla ani představit, protoţe jsem neměla ani
moţnost si to nějak vyzkoušet někde bejt dýl.. tak asi jo.. asi bych dokázala ţít někde
jinde.. a je fakt na druhou stranu zase, ţe asi si získáš i ty kamarády jinde a známý..
nebo spíš ne tak ani ty kamarády jako ty známý.. a ţe musíš mít určitě i štěstí na lid,i
protoţe ne všude potkáš lidi podle tvých představ a který ti seděj a s kterýma si
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rozumíš.. ale zas na druhou stranu, kdyţ máš ty moţnosti si vybrat mezi lidma kdo je
tobě blíţ tak asi jo.. asi bych to dokázala ţít někde jinde.. coţ jsem si nikdy dřív
nedokázala představit.. dneska bych si to asi i dokázala představit.. přece jenom dřív i
člověk asi víc lpěl i na tom majetku.. co jsem si třeba pak uvědomila, ţe ten majetek.. je
fakt ţe kdyţ něco buduješ a děláš vlastníma rukama tak k tomu máš úplně jinej vztah
neţ kdyţ to získáš jen tak zadarmo.. bez práce.. takţe to asi mě hodně drţelo tady třeba
jo.. ale dneska uţ vím, ţe dokázala bych si vybudovat třeba i něco jinýho a ţe bych
dokázala i asi někde jinde ţít.. ale nevěřila jsem tomu nikdy ţe bych to dokázala.. ţe
bych.. myslela jsem si, ţe by se mi strašně stejskalo.. pro mě třeba byl i problém to, ţe
jsme se stěhovali od rodičů sem.. tak pro mě.. najednou jsem šla do něčeho cizího.. i
kdyţ jsem se strašně těšila tak najednou jsem zjistila, ţe si zpřetrhám pouto s rodičema
a ţe najednou budu sama.. a co kdyţ manţel se kterým teď budu ţít.. tak co kdyţ on mě
nedokáţe pomoct nebo.. co kdyţ se na něj nebudu moct spolehnout.. protoţe na ty
rodiče se člověk můţe spolehnout asi vţdycky .. tak rodiče svýmu dítěti málokdy
ublíţí.. ale i to pro mě tenkrát bylo těţký a říkala jsem si, ţe nemůţu nikdy z toho svýho
rodnýho baráčku odejít.. kde jsem se narodila.. ţe prostě ten baráček tak miluju ţe
nebudu nikde jinde tak doma jako jsem byla tam.. a dneska vím, ţe tady uţ ţijeme
vlastně dvacet let a ţe jsem tady doma a ţe bych dokázala bejt i někde jinde doma asi..
ţe kdyţ jsme třeba byli ve Švýcarsku delší dobu tak prostě najednou člověk ţije tam a
ţije ţivotem úplně jiným a .. je fakt, ţe co mě tady hodně drţí je ta práce moje.. protoţe
asi kdybych šla úplně do cizího prostředí.. teď mluvím o tom kdybych šla do
zahraničí,kde bych ten jazyk neuměla tak jako umím česky.. tak asi bych měla ze
začátku problémy s tou svojí prací.. a tady mam takovou jistotu.. mam práci, která mě
baví a tu svojí práci bych tam asi těţko mohla dělat protoţe neznám zákony.. toho bych
se asi bála.. z toho bych měla asi hrůzu, ale na druhou stranu bych dokázala dělat cokoli
jinýho.. ţe já jsem takovej člověk, ţe mě baví všechno.. já kdyţ se do něčeho pustím tak
mě to prostě baví a dělám to ráda.. takţe já bych asi dokázala vymyslet i něco jinýho co
bych mohla dělat..
A: Kdy nastal zlom, ţe sis začala myslet, ţe by ses dokázala odstěhovat?
C: No já bych skoro řekla, ţe ten zlom byl v době kdy jsme začali mít moţnost jezdit
někam do zahraničí.. a kdyţ jsem pak vlastně mohla bejt delší dobu i ve Švýcarsku a
zjistila jsem, ţe bych tam dokázala asi ţít.. ţe kdybych tuhle moţnost neměla a
nezkusila bych si to tak bych asi sama v sobě nikdy nenašla, ţe to dokáţu no..
Rozhovor č. 2:
Název projektu: Ţivot v pohraničí z pohledu čtyřgenerační rodiny
Datum konání rozhovoru: 5. 4. 2010
Místo konání rozhovoru: obec X (u informátorky doma)
Jméno informátora: C (rodinné postavení: matka)
Jméno tazatele: A
Jedná se o druhý rozhovor s touto informátorkou, který se opět konal u ní (u nás)
doma.
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Během rozhovoru tentokrát panovala velmi uvolněná atmosféra a rozhovor nebyl
ničím přerušován. Pouze v určitých chvílích jsem měla pocit, ţe se informátorka snaţí
být korektní a neřekne vše co by řekla, kdyby se rozhovor nenahrával.
Po ukončení rozhovoru mi informátorka ukazovala fotografie z jejího dětství a
mládí. Měla jsem jí tak moţnost vidět především v situacích o kterých mi během našich
dvou rozhovorů vyprávěla, jako například na střední škole sedící v poslední lavici, na
maturitním plese nebo s mým otcem, kdyţ spolu ještě jen chodili. Také mi ukázala
fotografie jak vypadal náš dům, kdyţ ho koupili. Mezi fotkami však bylo také mnoho
vzpomínek z dovolených atd.
A: Mamčo, jak jsi mi vyprávěla o tom, ţe jste to tu zařizovali, tak bylo všechno těţký
sehnat, tak by mě zajímalo jestli bylo i nějaký jiný nedostatkový zboţí?
C: No to bylo prakticko všechno nedostatkový zboţí (smích).. to bylo problematický..
ovoce.. jako ne třeba jablka a hrušky, ale samozřejmě exotický ovoce.. to znamená
banány, mandarinky.. to bylo vţdycky problematický.. pak uţ časem ne.. pak uţ se to
zlepšovalo.. nebo většinou kdyţ to bylo tak většinou na Vánoce, na Velikonoce.. tak
toho bylo dostatek jinak toho většinou bylo míň no.. to bylo teda spíš kdyţ jsem byla
menší ţe jo.. pak uţ to nebylo tolik.. bylo ale.. nebylo toho tolik no.. a potom taky
oblečení.. jako měli jsme tady oblečení, ale ten výběr byl docela omezenej takţe
většinou kdyţ se pak jelo třeba do Německa.. jo ţe jsme jezdili protoţe jsme to tady
měli kousek.. do východního Německa.. takţe si tam člověk nakoupil něco trošku
jinýho.. jinak tady většinou to bylo všechno takový dost podobný to oblečení.. rifle ty se
samozřejmě daly sehnat jenom v Tuzexu.. jinde nebyly.. takţe jsem třeba celý
prázdniny nebo dvě třetiny prázdnin jsem byla na brigádě, abych si mohla koupit jedny
rifle.. abych si na ně mohla vydělat a pak stát frontu do Tuzexu.. to jsme stáli třeba dvě
hodiny ve frontě aby jsme se vůbec dostali na řadu a pak jsi se dostala na řadu.. teď jsi
nevěděla přesně velikost.. dostala jsi jedny rifle ty jsi si šla zkusit.. pak jsi dostala zase
kdyţ ti neseděly druhý rifle tak znova jsi stála tam frontu šílenou.. tam bylo hrozně moc
lidí a prostě úděsný no.. hlavně ty bony to byl taky problém sehnat nebo nějaký marky
za který se dalo v tom Tuzexu nakupovat.. to bylo takový komplikovaný všechno no...
ale ten výběr prostě nebyl.. to kdyţ dneska přijdeš do samoobsluhy a můţeš si vybrat..
dva druhy sýrů byly (smích).. jeden tavenej a jeden tvrdej a to bylo všechno takový
prostě.. salámy to samý.. nic moc ţádná šunka to vůbec.. šunka v plechovce akorát a
většinou si dělal kaţdej všechno sám co se dalo.. no takový to bylo omezený hrozně no..
A: Potom jak jsi mi řikala o společenskejch akcích, co se tu dělaly po vesnici, jak to pak
vypadalo po osmdesátým devátým?
C: No bylo takový období kdy ty lidi protoţe to nemuseli najednou dělat tak to trošičku
usnulo.. tak přestaly bejt takový akce, který pořádal mezinárodní svaz ţen.. a takovýhle
akce přestaly.. ale pomaličku se to začalo.. zrovna tady konkrétně u nás se to pomaličku
začalo tak nějak měnit a začaly se dělat takový ty tradiční akce spíš.. jako se začaly
dělat ty čarodějnice, který se dřív nedělaly.. začaly se dělat pro děti stezka odvahy..
samozřejmě ten mezinárodní den dětí ten se.. teda já nevím já si nějak nevzpomínám.. je
fakt ţe v tu dobu mě to asi tak nezajímalo.. jestli byl vůbec mezinárodní den dětí..
pamatuješ si, ţe bys chodila?
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A: jo.. ale ne asi úplně kdyţ jsem byla malinká, ale pak uţ jak jsem se bavila s Pavlou
třeba.. kdyţ uţ jsem chodila do školy tak určitě vím, ţe byl.. ţe jsme byli vţdycky na
hřišti a pak uţ, ţe jsem nechtěla chodit a pomáhala jsem..
C: No a co ještě se začalo dělat.. masopusty.. vodní hrátky.. akce se docela bych řekla
pro ty lidi spoustu akcí se dělá a i si myslím, ţe sem přilákali další nový lidi.. ne jenom
to, ţe naše vesnice je kousíček od Chomutova a doprava je tady celkem slušná..
většinou v dnešní době uţ má stejně téměř kaţdej auto, ale i pro děti do školy, ţe to tady
funguje a ţe to je asi pět kilometrů coţ je stejný jako dojíţdět ze sídliště do středu města
takţe sem se začala stěhovat spousta mladejch a novejch lidí no.. to si myslím, ţe pro tu
vesnici bylo docela dobrý a ţe i jeden z důvodů proč sem šli je, ţe ta kultura se tady..
teda vesnice tady docela slušně vypadala, ţe lidi se přece jenom o baráky trošku starali..
nebo začali starat a.. já téměř ţádnej rozdíl nevidím mezi městem a vesnicí dneska tady..
A: No a kdyţ jsi měla moţnost to srovnat tady s tím Švýcarskem, tak jak to na tebe
působilo?
C: No tak to bylo takový dost krutý, protoţe kdyţ jsme přijeli ze Švýcarska tak mi to
tady připadalo všecko takový strašně šedý.. a navíc kdyţ jsme se třeba vraceli.. vracívali
jsme se na jaře tak zrovna tady to bylo období kdy byly mlhy.. a tak to bylo pro mě
strašně depresivní a vţdycky mi trvalo tejden neţ jsem se dokázala trošku s tím
vyrovnat a vrátit se zpátky do ţivota tady protoţe tam mi to připadalo všecko takový
čistý pěkný.. a tady najednou mlhy.. špína.. na těch silnicích a prostě i některý ta baráky
ošklivý špinavý kdyţ jsme jeli i tou cestou tady v Český republice, kdyţ jsme přejeli
hranice.. tak to byly šílený deprese pro mě.. a já jsem ty přechody dost těţce snášela..
jako mě se třeba nechtělo odjet do Švýcarska, ale zase jsem pak.. to je strašně
komplikovaný no.. protoţe tady člověk má ten ţivot a má tady kamarády a má tady
rodinu, ale na druhou stranu prostě ten ţivot tady byl takovej šedivej no.. a ovzduší
tady.. to byla jedna z věcí, která mi tady hodně vadila.. hodně protoţe tady ovzduší bylo
opravdu hodně špatný a právě v těch podzimních obdobích kdy byly ty mlhy a kdy se
nesmělo ani třeba chodit ven, protoţe byl smog a emise byly tak vysoký, ţe prostě.. tak
někdy to období trvalo třeba tři tejdny, ţe byly mlhy a ţádný.. bezvětří takţe se nesmělo
pořádně chodit ven.. to uţ prakticky jsme měli tebe.. byla jsi malinká a kdyţ jsem
s tebou nemohla ven s kočárkem tak to bylo šílený.. vlastně všechno jsme tady dejchali..
vylezli jsme třeba ven a úplně jsme cejtili jak to tady smrdí venku.. no bylo to hrozný..
A: Kdyţ jsi byla ty malá tak to nebylo?
C: No.. já bych řekla, ţe to nejhorší období bylo nějak v těch devadesátých letech..
v těch osmdesátých devadesátých letech bych řekla, ţe bylo asi to nejhorší období.. a
nebo spíš se to začalo i trošku víc sledovat protoţe.. ono záleţelo samozřejmě i na tom
jakej ten rok byl ţe jo.. jestli byl vítr.. jestli foukal tak se to trošičku rozfoukalo a pak
kdyţ přišlo takový to období opravdu kdy se ten vzduch nehnul tady a kdy to tady
zůstávalo všechno jo.. záleţelo hrozně taky na počasí.. a v těch osmdesátých a
devadesátých letech se to vlastně začalo sledovat takţe my jsme měli i informace o tom,
ţe dneska se nesmí vycházet ven nebo omezit vycházení na tu nejnutnější potřebu..
takţe to člověk asi i tak nějak víc vnímal jo ale.. no nebylo to tady dobrý.. to ovzduší
tady bylo špatný.. to bylo tady z těch elektráren.. protoţe neměly odsíření a ta síra to
všechno šlo do ovzduší a veškerý ty spaliny zplodiny.. takţe se nedivím dneska těm
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aktivistům, který lezou tady na komín a naopak já je obdivuju protoţe dokáţou.. oni to
vlastně dělaj i pro cizí lidi.. to jsou lidi, který tady třeba neţijou a přesto je to zajímá
takţe.. určitě vím, ţe někdy to jde aţ do extrémů, ţe někdy s tím nesouhlasím to co dělaj
jo.. lehat si před auta a takovýhle věci, ale na druhou stranu jsou to lidi, který se zajímaj
aspoň trošku o to ovzduší tady a není jim to lhostejný..
A: Jak jsi zmiňovala ten svůj vztah k Němcům, tak by mě zajímalo jaký máš vztah
k ostatním menšinám který tu jsou?
C: Těţký.. no není to zas tak těţký.. já to vidím asi tak, ţe pokud jsou to slušný lidi tak
s nemam vůbec ţádnej problém.. horší problém samozřejmě pro mě je kdyţ jsou to
nějaký komplikovaný.. teď se teda jedná hlavně o Romy ţe jo.. takţe pokud ty lidi jsou..
staraj se o sebe.. jsou čistý.. tak mi to absolutně nevadí ţe jo.. pokud jsou nekonfliktní..
ale jestliţe potkám někde ţe lítaj.. to se mi stalo, ţe třeba v noci se honili cikáni s noţem
a já tě zabiju a takovýhle tak to mi vadí.. jo a nebo kdyţ teda opravdu jsou špinavý a
zapáchaj.. kdyţ třeba mam jet v dopravním prostředku v autobuse nebo v trolejbuse a
někde vedle mě stojí takovejhle cikán kterej smrdí, tak to mě opravdu není dobře.. no
takţe asi takhle.. jinak nemam problém..
A: A co se týče těch Vietnamců?
C:.. Vietnamci, ţe by mi vyloţeně vadili to mi nevaděj, ale tam spíš mě vadí věc, ţe stát
vůbec dovolil tohle, ţe sem ty Vietnamci šli a vlastně podnikaj neoprávněně a všichni
vědí, ţe oni nepřiznávaj daně.. ţe podváděj, ţe tady zlikvidovali veškerý malý
podnikatele, který měli nějaký prodejničky tak oni všechno tady zlikvidovali.. v dnešní
době uţ teda prodávaj potraviny.. a to mi vadí no.. ţe prostě to jejich podnikání tady
není čistý a všichni to ví, ale nikdo s tím nic nedělá.. ţe uţ hned na začátku se to mělo
řešit a ne teď, ţe jim dělaj nějaký prohlídky a zabavujou jim věci.. značkový zboţí,
který šijou falešný tak to mi vadí no.. spíš ani to nedávám za vinu jim, ale dávám to za
vinu státu, ţe tohle neřešil.. jinak by se to nestalo.. oni by samozřejmě nezůstali kdyby
nemohli podnikat takhle jak podnikaj a podvádět a tady pěstovat marihuanu.. prostě by
to tady nebylo.. falešný cigarety dělat.. to si myslím, ţe je docela dost velkej problém..
A: Kdyţ to tak nějak shrneš, tak jaký období do teď bylo pro tebe nejhezčí?
C: Víš, ţe ani nevím.. já to tak nějak beru jak ten ţivot jde.. který období pro mě bylo
nejhezčí?.. určitě nejhezčí období pro mě bylo kdyţ jsi byla ty malá.. to bylo úţasný
období.. je to prostě hezký kdyţ je dítěti já nevím dva tři roky.. povídá.. tak je to takový
prostě krásný.. jsou to starosti.. obrovský teda, ale úţasný radosti.. prostě to je krásný
období kdyţ miminko je .. je to prostě hezký no.. tak to bylo pro mě opravdu nádherný
období a jinak pořád mam něco hezký.. pořád se mi něco líbí.. pořád se na něco těším a
z něčeho mám radost a vţdycky v kaţdým období něco je.. nemam vyloţeně takový, ţe
bych si řekla.. jo já jsem měla před pěti lety krásný období a teď to nestojí za nic jo
(smích).. to ne.. vţdycky je něco hezký z čeho má člověk radost a.. mam radost z toho,
ţe studuješ.. ţe prostě tě to baví a.. pořád je něco...
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Informátor B:
Název projektu: Ţivot v pohraničí z pohledu čtyřgenerační rodiny
Datum konání rozhovoru: 10. 4. 2010
Místo konání rozhovoru: obec X (u informátora doma)
Jméno informátora: B (rodinné postavení: otec)
Jméno tazatele: A
Rozhovor se konal u informátora (u nás) doma. Probíhal ve velmi přátelské
atmosféře a informátor vyprávěl, aniţ by vnímal přítomnost diktafonu. Myslím si, ţe
vše vyprávěl upřímně, i kdyţ je moţné, ţe některé věci z důvodu našeho velmi
blízkého příbuzenského vztahu mohl raději zatajit.
Měla jsem připravené také nějaké fotografie, které jsme našly při rozhovoru s mamkou,
pomocí nichţ si informátor vzpomněl na aktivity ve svém dětství (fotografie prvního
přijímání).
Rozhovor byl pouze jednou přerušen telefonním hovorem. Během rozhovoru
informátor několikrát odbočil k vyprávění o tom, co právě vytváří se svými přáteli.
Pravidelně se totiţ scházejí a „pro radost“ vyrábějí atrakce a vymýšlejí různé hry na
(většinou obecní) společenské akce.
A: Tak nejdřív kdybys mi mohl povědět něco o svých rodičích?
B: No maminku si pamatuje kdyţ dělala.. dřív si jí nepamatuju.. vim ţe ona dělala na
vojenský správě.. kde předtím nevím přesně, kde ona pracovala.. a pak pracovala
dlouhej čas v textilu.. zástupkyni zástupce.. protoţe ona chtěla.. dávala ţádost, aby
mohla dělat buď vedoucího nebo zástupce coţ jí zamítli protoţe vţdycky musel bejt
jeden komunista.. buď vedoucí nebo zástupce.. no a protoţe maminka nebyla
komunistka a vedoucí taky nebyl komunista a byl komunista akorát.. to byla ţenská..
zástupkyně vedoucího byla komunistka no tak maminka nemohla jít místo ní.. no pak
pracovala.. nějaká kontrola pro textil něco takovýho.. nějaká inspekce.. a podle mě pak
šla na to Povodí Ohře pracovat.. a tam zůstala vlastně do důchodu.. tak dělala nějaký
kancelářský práce.. nějakou administraci.. hm.. a tátu to si pamatuju kdyţ dělal.. jestli to
uţ byly brigády.. ale já si tátu nepamatuju, ţe by bydlel s náma.. absolutně ne.. protoţe
naši se rozvedli kdyţ mi bylo deset.. no aţ pak vím, ţe jsem za nim chodíval protoţe
dělal ekonoma pro bytový druţstvo v Chomutově.. stavební bytový druţstvo horníků a
tam dělal ekonoma.. a tak vím, ţe tam jsem za nim chodíval občas.. pak si pamatuju
tady v druţstvu.. oni se vlastně přestěhovalo do obce X tak jeden čas byl tady..
A: Jako s tou novou manţelkou?
B: Ne jako práce.. s tou novou ţenskou bydlel v Kadani.. tam jsem za nim taky párkrát
byl.. a pak si ho pamatuju tady kdyţ pracoval.. protoţe pak jsem tady nastoupil taky..
ale já nevím jestli tady ještě sídlili vedení protoţe pak se vedení stěhovalo do
Puchmajerovky.. tak tam pak přešel.. no a v nějakým.. neţ ses narodila.. v osmdesátým
pátým šestým sedmým se stěhoval do Brna.. to sem ho pak ještě viděl jednou nebo
dvakrát a naposledy jsem ho viděl kdyţ ti byly asi dva roky a od tý doby konec.. no tak
nějakejch šestnáct let..
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A: A on odtamtud teda pocházel z Moravy?
B: On pochází z Moravy.. protoţe on sem přišel na vojnu a tady se seznámil s mamkou..
takhle se dostal do Čech a jinak on pochází z Moravy no..
A: Teď jestli můţeš něco povědět o tvým dětství?
B: To si pamatuju.. já nevim kde my jsme předtím bydleli kdyţ jsem se narodil ale
podle mě jsme museli bydlet.. oni se vzali a první paneláky co postavili taky to byla
tenkrát Rudá armáda ten panelák vlastně co tam máme byt.. to a tam.. já si pamatuju
jenom tamto.. jestli jsem se tam narodil.. jestli se nastěhovali uţ v tu dobu kdy jsem se
narodil a nebo jestli ještě předtím jsme bydleli u babičky.. to jsem musel bejt jo
malinkej.. to si nepamatuju.. takţe si pamatuju akorát panelák a co si vybavuju to jsou
hry jak jsme si hráli.. od indiánů počínaje.. ve sklepech dole.. indiáni nějaký kovboji
vojáci všechno moţný.. pak za barákem nám postavili hřiště.. ani si nepamatuju v létě
jestli jsme hráli nějaký hry.. to spíš jsme se courali po Chomutově, ale spíš si pamatuju..
já jsem chodíval i hodně k babičce.. dolu k Hodkový a hráli jsme si ještě ve starym
městě jsem si hrával s klukama co byli dole.. co tam bydleli.. ale byli jsme potom co
jsme si hrávali tak co si hodně pamatuju to je zima.. oni tam kdysi udělali hřiště
asfaltový a Jurčík se Ţílou.. z našeho baráku.. tak my byli malý.. já nevím sedmá osmá
třída nebo ještě menší.. tak nám tam dělali v zimě kluziště vţdycky.. z prádelny natáhli
hadici.. postříkali nám to a my jsme si to pak čistili.. a kaţdej večer nám ho polejvali
vodou takţe kaţdej den jsme měli led.. to si pamatuju.. hokej to jsme mydlili pořád..
kdyţ bylo počasí.. a jinak nějak si nepamatuju, ţe bych na pískovišti si hrál.. to si vůbec
nepamatuju takovýhle věci.. ale asi určitě jo.. a z těch her to je jediný.. pak na kole jsme
jezdívali.. to jsme jezdili dost to je pravda.. to nás chytlo jeden čas a jednou jsme
dokonce dojeli aţ do Mostu.. tenkrát aţ do Mostu..
A: Tak to uţ jste byli větší ne?
B: Já nevím.. zase tak velký jsme nebyli..
A: A chodil jsi třeba do školky?
B: Do školky jsem samozřejmě chodil.. to vím na sto procent.. protoţe mi to maminka
říkala, ţe mě tam dávala..
A: A ty si to nepamatuješ sám?
B: Ne.. školku co si mam pamatovat na školce?.. malý postýlky?.. to se mi moţná motá
s tvojí školkou do konce.. ne to je vytěsněný.. školku si určitě nepamatuju.. vim přesně
kde je ta školka.. vím kde byla, ale nepamatuju si z toho nic.. z dětství si hodně
pamatuju.. moţná s tátou.. přeci jenom s tátou si.. ale nepamatuju si, ţe by bydlel u nás
ale myslím si, ţe s nim jsem.. kdyţ jdeš od nás na Březeneckou do kopce.. tak tenkrát
vím, ţe tam Březenecká nebyla.. tam byly pole a tam jsme s tátou pouštěli draka.. jestli
to bylo po rozvodu nebo před rozvodem nemam ponětí, ale pamatuju si, ţe jsme tam
pouštěli draka.. no a pak jsme tam hodně na ten kopec kdyţ byl samozřejmě zasněţenej
nebo kdyţ byl mráz.. tak jsme tam chodili hodně na sáňky.. bobovat a klouzat.. tam byla
dlouhá skluzavka kdysi udělaná.. hrozně dlouhá.. tak jsme tam jezdili.. no a pak nám
tam udělali tu silničku.. tu cestu nahoru.. udělali nám tam zábradlí tak uţ se tam blbě
sáňkovalo.. tohle si pamatuju.. pak ještě si pamatuju, ţe jsme tam chodili za školu.. ne
jako za školu za školu to ne.. ale za školou tam jsou pískovce a tam byly vydlabaný
jámy.. písku.. jestli nějaký parchanti to tam vyhrabali a my jako parchanti jsme dlabali
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dál.. takţe tam do tý pískovcový stěny jsme tam chodili.. já se tam musím podívat.. mě
se to zdálo v tom dětství, ţe ty skály byly šíleně velký a teď kdyţ kolem toho projdu tak
se mi to ani nezdá.. a vůbec si nedovedu vybavit jak to teď vypadá.. já uţ jsem tam
nebyl taky hrozně dlouho..
A: Ty jsi tam chodil do školy?
B: No na základku jsem právě chodil tam.. na Cihlářský.. kousek od nás to bylo.. kolem
Severky cak..
A: Co si pamatuješ třeba ze základky?
B: Hm.. etapa.. etapa, která je pryč.. na školu, ţe bych měl jó ošklivý vzpomínky nebo
jó hezký vzpomínky.. já jsem byl takovej pečlivej ţák jako kaţdej, ţe jsem se do školy..
ne kaţdej jsou výjimky.. ţe jsem se do školy tutově netěšil.. ale bral jsem to jako nutný
zlo a nějak jsem to neřešil..
A: Měl jsi nějaký mimoškolní aktivity třeba nebo vyloţeně jenom, ţe jste se takhle
s těmi kluky courali?
B: Jeden čas jsem dělal atletiku.. já nevím ani jak nás tam pozvali.. nějaký přebory nebo
něco jsem vyhrál a potom snad kraj v hale v zimě jsem taky vyhrál nějaký.. ale to jsem
dělal sprinty maximálně čtyři sta metrů to si pamatuju.. takţe atletiku jsem dělal nějakej
čas a po atletice vlastně.. to muselo bejt ještě po základní škole kdyţ jsem byl na učňáku
tak jsme pak dělali a to mě hodně chytlo.. softbal jsme hráli.. a to jsme vlastně
v Chomutově zakládali.. tady je oddíl softbalovej a my jsme to tenkrát v uvozovkách..
my jsme byla parta z který to vlastně vzniklo.. my jsme si začali hrát.. sháněli jsme
pravidla.. jezdil jsem do Prahy protoţe já do Prahy jezdil hrozně rád.. mě se Praha
vţdycky líbila.. a tak jsem Prahu znal docela dobře a tak jsem jezdil do Domu sportu
pro věci na ten softbal co se daly sehnat.. rukavice.. kdyţ se dalo sehnat.. pálky míče a
tak dále..
A: Takţe tady nic takového nebylo?
B: Ne to bylo jenom tam.. to tenkrát začínalo a to se všechno tahalo.. nevím jestli
z Kuby to přitáhli všecko.. vím, ţe.. protoţe já jsem levák tak jsem potřeboval pravou
rukavici coţ rukavice sehnat tady to bylo šílený.. no a pak jsme začali hrát nějaký
turnaje.. nejdřív mezi sebou jsme si hráli.. pak k nám přišel nějakej kluk, kterej to uměl
asi líp tak dělal takovýho trenéra.. tak jsme dělali ještě dokonce i proti Lounům jsme
hráli.. tam jsme vyhráli hrozným způsobem a.. pak jsme zase hrozným způsobem na
našem hřišti prohráli.. a pak to začalo nějak divně.. nabral tam pak nějaký lidi a začalo
se chodit do haly a to mě nebavilo v hale.. a nutil nás trénovat coţ uţ mě vůbec
nebavilo protoţe mě bavila hra samotná ale.. takţe pak to vyšumělo nebo jsem začal mít
jiný aktivity..
Já: Takţe to bylo v období, kdy jsi byl na učilišti?
B: Hm myslím si ţe jo..
A: A ţádný ranější si nepamatuješ?
B: ranější aktivity?..
A: (ukázala jsem informátorovi fotky, kde je při prvním přijímání)
B: To bylo přijímání.. to jsem chodil svatý přijímání.. to jsem chodil do toho.. vidíš
vlastně.. teď si uvědomuju.. protoţe naši byli.. ne naši, ale na Moravě byli katolíci a
maminka chtěla taky abych byl katolík ač já teda nevěřil absolutně.. tak jsem chodil a to
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tenkrát bylo zakázaný.. chodil jsem vlastně na.. tenkrát to byl jakoby krouţek, kde nám
vysvětlovali náboţenství.. a pak jsem chodil to si pamatuju.. já byl ministrantem taky
(úsměv).. teď si zpětně vybavuju, ţe já byl ministrantem.. za pětikorunu jsem chodil
ministrovat..
A: V čem to spočívalo?
B: Podával jsem oplatky.. já uţ si přesně nepamatuju, jak to tam bylo a co tam ty
ministranti přesně dělali.. ale bylo to od šesti to bylo za deset korun a od osmi to bylo za
pětikorunu.. kdyţ jsi šla ráno do kostela na šestou hodinu.. kde bylo první kázání to byla
neděle samozřejmě v šest hodin.. tak to jsi měla za desetikorunu.. a s tím kadidlem jsme
chodili a vybírali jsme taky prachy.. to si pamatuju..
A: To ti bylo kolik tak kdyţ jsi to dělal?
B: Nepamatuju si.. to byla základní škola.. to vím na sto procent, ţe to byla základní
škola.. no vidíš, ale na to jsem vlastně zapomněl ţe jsem chodil.. co jsem ještě dělal za
aktivity?.. nevím uţ asi ţádný.. a pak jsme měli samozřejmě nějakej pionýrskej krouţek
byl ale to si vůbec nevybavuju.. asi s námi nic nedělali.. a pak co jsme dělali a to musela
bejt taky základní škola.. s Láďou Dokonalem ten tenkrát byl v uvozovkách oddílovej
vedoucí.. a ten spíš preferoval něco na způsob Junáka.. takţe s tím jsme hodně chodili
do přírody.. ale hrozně moc.. kaţdou sobotu neděli dá se říct.. kdyţ bylo hezký počasí
tak jsme dělali vejlety a to bylo hezký.. to jsme chodili s Frantou Markem to si pamatuju
ţe tam byl Franta.. a ještě nějaký ale s Láďou to si pamatuju dokonale..
A: To nebylo od školy?
B: Asi moţná to vycházelo jako od školy ale pod školou to absolutně nebylo tohle.. to
bylo pak mimovolný.. něco jako tramping něco na ten způsob.. no a pak ten tramping
vlastně skončil tím, ţe uţ pak s Láďou to nějak padlo protoţe jestli nabral menší kluky
to uţ si nepamatuju.. nebo jsme vyrostli.. no a s Frantou jsme potom chodili na nějaký
ty vandry..
A: A po základce ty jsi pak pokračoval nejdřív na tu průmyslovku, nebo jak to bylo?
B: Nee.. já jsem se nejdřív šel vyučit.. protoţe jsem byl hloupej a neudělal jsem nikam
přijímačky.. tak mě vzali.. a já jsem chtěl na kuchaře coţ mi nebylo doporučeno..
A: Jak nebylo doporučeno?
B: Protoţe jsem měl ekzém tenkrát ještě.. ţe to nemusí být v pořádku a tak dále a pak
mi řekli, ţe se potíš u kotlů a tak.. tak já jsem si tenkrát představoval kuchyň jako
velkou vývařovnu jako ve škole.. velký hrnce a takhle jsem si představoval kuchyň..
samozřejmě teď ty kuchyně jsou úplně jiný.. no a pak nevím proč mě dali na
elektrikáře.. jestli si mysleli, ţe to bude lepší.. tak mě dali na elektrikáře.. na jednoho
s maturitou tam mě nevzali.. taky jsem neudělal zkoušky samozřejmě.. no a tak mě
potom vzali na elektrárnu, ţe se pro elektrárnu budu učit.. ne vyloţeně jako elektrikář
ale, ţe bych dělal nějakýho motoráře.. kvůli motorům.. převíjet motory a tak.. co se týká
motorů.. samozřejmě elektrikařina tam byla jakoby základ a i ty motory tam byly.. a tím
pádem vlastně jsem se učil pro elektrárnu.. ale učil jsem se v Manesmannce.. no takţe
tohle si pamatuju..
A: To bylo na tři roky?
B: To bylo na tři roky a protoţe vlastně tam z těch blbounů co tam všichni byli.. jsem
nebyl úplně ten největší blboun.. tak mě bylo doporučeno abych šel na průmku coţ
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maminka byla maximálně spokojená.. no a tak jsem dělal nějaký zkoušky.. jak jsem je
udělal absolutně nevím, ale najednou jsem byl na průmce.. tam jsem vydrţel krásnej
jeden rok.. to ještě šlo.. a to uţ jsem znal maminku tvojí.. já byl vyučenej já jsem práci
mohl mít vţdycky v tu chvíli.. no a druhej rok to dopadlo tak, ţe mě vyrazili.. já jsem
ještě druhej rok dokončil ale nejdřív postupku jsem musel udělat.. tu jsem nezvládl tak
jsem pak dělal reparát a ten jsem taky nezvládl (pousmání).. tak ani pro vysvědčení jsem
si nebyl.. no a šel jsem hned pracovat.. sem do toho bytovýho druţstva k tátovi jsem šel
pracovat jako elektrikář.. ale protoţe tady byli dva elektrikáři.. a to bylo fantastický.. já
měl v ţivotě zatím musím zaklepat.. v ţivotě jsem měl vyloţeně štěstí.. kliku.. na práci..
myslím si, ţe tam je doopravdy velikánskej díl náhody.. protoţe kdyţ si to vezmeš, ţe
tady jsem šel k tátovi.. ale protoţe uţ tady dva elektrikáři byli a vţdycky se dělalo
v partě.. vţdycky byli dva.. no a já byl třetí elektrikář.. tak já dělal všechno.. mě jako
elektrikáře brali jenom kdyţ nějakej elektrikář vypad.. tak já dělal lina já dělal zedničinu
já dělal všechno.. a teď kdyţ si tam zpětně uvědomuju tak vlastně to byla fantastická
průprava pro barák rozumíš.. pro tu dovednost to byla fantastická průprava protoţe
s těma klukama, který uţ to dělali dlouhou dobu.. tak vlastně mě to učili.. jak se co má
dělat protoţe já zedník nejsem vyučenej nic takţe.. ale tyhle práce jsem se na bytovym
druţstvu naučil.. hodně si myslím hodně jsem se tam naučil.. no a pak to začalo tak, ţe
začala hrozit vojna.. to jsem byl jednou u odvodu.. to mě nevzali.. to mě dali odklad
takţe jsem kvůli astmatu.. to si dokonce pamatuju (pousmání).. my jsme byli
s učilištěm.. my jsme tam měli dokonce dvě holky ve třídě.. samí kluci a dvě holky jsme
byli.. elektrikářky.. a pamatuju si, ţe jsme jeli.. takzvanej brannej výcvik to byl.. na
týden a to jsme jeli na Šumavu.. to byl nějakej tábor od Manesmannky samozřejmě.. a
to vidím jako teď.. chatky takhle dokola.. velkej plac.. chatky já nevím jestli pro dva
nebo pro čtyři lidi.. takhle tekl potok a velká budova tam byla kam jsme chodili na
jídlo.. a oni posekali trávu.. my tam přijeli a byla posekaná tráva.. takţe první den to
šlo.. druhej den jsem dostal takovej záchvat, ţe i ty s námi co byli.. to nebyli profesoři..
to byli učitelé ţe jo.. soudruzi učitelé.. tak ty dostali z toho takovej strach.. okamţitě
pohotovost.. no a od tý doby uţ jsem nic nedělal (smích).. oni stříleli v maskách běhali
tam v maskách dostávali záhul a já jsem nic nedělal.. já jsem z chatky vypad.. uţ jsem
spal v tom hotelu najednou (smích).. takţe takovejhle brannej výcvik no.. a zase to bylo
velikánský štěstí, ţe ten záchvat se mi tam stal takţe to mi bylo uţ.. moţná sedmnáct
něco takovýho.. šestnáct sedmnáct.. a to si myslím, ţe byl vyloţeně poslední záchvat..
no a v osmnácti máš jít na vojnu k odvodu.. ale protoţe já jsem nastoupil na průmku
takţe jsem šel k odvodu a dostal jsem odklad protoţe jsem šel na průmyslovku.. mě
bylo osmnáct devatenáct kdyţ jsem šel k druhýmu odvodu.. moţná ve dvaceti uţ.. a to
mě právě řekli, ţe mě neodvedou.. ţe si pudu, ţe musej to vyšetření mít jak jsem na
tom.. a oni vojáci dělaj tu věc.. aspoň tenkrát to bylo.. ţe si vyţádaj veškerou
dokumentaci zdravotní z nemocnice.. ta jim přijde zalepená.. oni ve svý nemocnici
udělaj svoje vyšetření a pak tu dokumentaci co přijde otevřou a porovnaj jestli
doopravdy.. jestli jsem nesimuloval a tak jak to je.. no a tam bylo zkrátka, ţe jsem tři
roky předtím měl tenhle záchvat velkej.. no tak mi dali modrou kníţku.. a při tom musíš
mít.. ono tam bylo déčko.. áčko béčko.. áčko nejlepší kvalita.. takţe voják okamţitě
maţeš.. béčko.. céčko uţ jsi měla veliký úlevy u céčka ale déčko zkrátka nejdeš.. a
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musíš dostat.. tenkrát to bylo tenkrát se to povídalo.. ţe musíš déčko dostat třikrát za
sebou na stejnou nemoc.. po třech letech.. ţe tě zvou kaţdý tři roky.. no a dovedeš si
představit já uţ v sedmadvaceti znova bych šel na vojnu.. ale já dostal modrou natrvalo..
a od tý doby se uţ nikdo neozval abych šel tam takţe.. ale právě pro jistotu abych se
nedostal na vojnu kdyby mě odvedli.. tak já na to konto jsem šel na šachtu pracovat..
z toho důvodu, ţe bych upsal šachtu na deset let a ţe bych nemusel na vojnu.. jako se
dělá teď náhradní sluţba tak tenkrát se dělalo na šachtě.. ty co dělali na šachtě tak mohli
vojenskou sluţbu oddělat v uvozovkách na šachtě.. ale musíš se zavázat.. vím, ţe podle
mě dokonce deset let protoţe vím, ţe já jsem tam přišel a podepisoval jsem se na tři
roky.. to vím a to ještě nebylo jistý jestli jdu na vojnu nebo ne.. to bylo těsně tak nějak
tou dobou.. no já vlastně na vojně jsem byl.. já jsem vlastně částečnej voják.. já mam
modrou ale vlastně byl jsem ve vojenský nemocnici.. v Plzni.. no a pak právě to štěstí
jak říkám jsem měl na šachtě protoţe jsem se dostal k práci, která mě začala bavit.. kde
jsem zase asi nebyl nejhorší.. tak jsem chvíli na to začal dělat parťáka tam.. no a udělal
jsem si tam vlastně další rozšíření.. kdyţ uţ jsem byl vyučenej tak pro mě bylo papíry..
tak jsem si tam dělal.. na průmce jsem si dělal řidičák na auto a na pionýra.. no a na
šachtě to si pamatuju.. s Láďou Renďákem.. to bylo krásný.. jsme dělali papíry na
nákladní auto.. a tak jsme si říkali kdyţ na nákladní auto máme uţ od šachty hrazený..
tak jsme si zaplatili akorát motorku aby jsme mohli mít papíry na motorku kdyby jsme
chtěli motorku.. tak jsme dělali papíry takţe vlastně bodově samozřejmě papíry na
motorku jsou niţší.. takţe kdyţ uţ uděláš na nákladní auto tak automaticky máš
motorku akorát musíš dělat jízdy.. takţe jsme dělali jízdy.. to bylo hezký.. to
nezapomenu to bylo nahoře na tom svazarmovským.. to byl Svazarm ten klub kde se
učilo.. a tam je plac vyasfaltovanej tenkrát tam byl.. on byl malinko do kopce.. a na
motorce to bylo úţasný.. já jsem tam dal.. já hrozně rád řadím.. a jen co jsem vyjel
dvacet metrů uţ jsem tam měl čtyrku (smích).. a z kopce uţ se muselo jet pomalinku
zase ne.. no tak to bylo hrozný.. a nezapomenu nikdy.. s Láďou my jsme byli vychcaný
tenkrát.. no kdo nebyl.. i kdyţ jsou takový voslové, který se tam.. musela se dělat
samozřejmě takzvaná technická se dělala.. to nejenom ţe musíš praktickou mít, ale
musíš mít i technický znalosti o autě protoţe ty seš vlastně řidič z povolání.. a s Láďou
to bylo úţasný.. tak ze šachty.. já jsem jezdil uţ na šachtě autama načerno bez papírů..
to taky hned poznali kdyţ učili protoţe my jsme se automaticky v autech rozjíţděli na
dvojku.. a tady se muselo rozjíţdět na jedničku (pousmání).. ale taky byli maximálně
spokojený.. jsme jezdili všude protoţe oni neměli problémy ne ty lektoři.. ale kdyţ byly
právě ty hodiny technický práce.. přísahám to bylo krásný.. takovej prostor dejme tomu
a doprostřed dali velký auto.. nákladní auto a bylo nás tam dam příklad deset.. a chodil
ten učitel co nás to učil a říkal.. vy uděláte, vyměníte gumy.. vy uděláte olej.. vy uděláte
todlento.. vy uděláte todlento.. a byla tam banda blbounů který lezli za nim za učitelem
aby si jich snad všiml nebo co.. a to auto bylo vysoký.. tak přesně kde byl učitel s tou
bandou blbců tak mi byli na druhý straně (smích).. takţe učitel takhle chodil rozdával
úkoly.. rozdal úkoly odešel a my neměli co dělat ne (smích).. to byla bomba to nemělo
chybu.. a s Láďou jsme věděli.. protoţe logicky se musíš naučit dopravní předpisy..
musíš to neopíšeš nic.. to se musíš naučit.. jízdu tak ta je daná.. kdyţ se nezapomeneš
připoutat ţe jo (poznámka na moje závěrečné zkoušky z autoškoly).. a ten den kdyţ
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byly závěrečný tak jsme museli dělat čtyři věci.. testy samozřejmě.. pak byla jízda
autem.. jízda na motorce.. a pak jsme měli vlastně tuhle technickou.. a my jsem si řekli
s Láďou, ţe mi jedem na sto procent máme tři věci.. ţe na sto procent uděláme tři věci..
technickou jsme věděli, ţe neuděláme, ţe budeme opakovat.. to jsme věděli uţ předem..
a my jsme samozřejmě jízdy udělali.. musel jsem couvat nákladním autem.. já jsem byl
za pět minut nazpátek autem protoţe viděli, ţe to umím a tak nazpátek.. dobrý.. testy
jsem udělal výborně.. snad bez chyby.. motorka.. to bylo nahoru zase vyjet a pak
slalom.. to bylo všecko (smích).. ţádný ve městě.. my jsme nepotřebovali jezdit do
města.. jo protoţe tu zručnost a dopravní předpisy jsi se učila v autě ne.. ale technickou
vlastně.. my uţ jsme dávno měli sto procent hotovejch a ještě technickou před sebou
ne.. no my nakonec udělali testy na sto třicet procent dá se říct.. protoţe jsme s Láďou
my udělali i tu techniku a technickou jsem udělal způsobem ţe.. já jsem byl tak
vychcanej.. oni si nás pozvali tři vţdycky.. no a tam jsi přišla do místnosti a tam byl
motor rozebranej o kterým jsem neměl ani páru.. nějaká vzduchová soustava.. chladící
soustava.. všude něco.. a ejhle pro mě baterka (smích).. šup a uţ jsem stál u baterky a
prohlíţel jsem si baterii.. a oni á pan B.. a kdyţ uţ jste u tý soustavy tak nám řekněte
něco o elektro-soustavě a já (smích).. tak jsem jim elektrikář řekl o soustavě a udělali
jsme papíry s Láďou tenkrát.. všichni to dělali na sto procent a my jsme to udělali na sto
třicet procent..(smích).. to si pamatuju to bylo hezký.. a právě teď jsem si uvědomil.. to
samý zkoušky na učilišti.. oni potřebovali.. protoţe já uţ jsem udělal zkoušky na
průmku a ještě jsem nebyl vyučenej.. praktický jsem měl za jedna to bylo bez problémů
protoţe doopravdy šikovnej jsem byl.. to jsem vysmahnul fungovalo všechno.. to bylo
za jedničku.. ale písemný jsem špatně opsal.. nebyl jsem dostatečně rychlej v opisování
(úsměv) a ty jsem zmastil asi na trojku.. no ale oni potřebovali aby tam nešel blbec
vyloţeně.. s trojkama přeci to nejde.. na tu průmku.. s trojkama to nejde.. jo tak
potřebovali abych měl za jedna.. ústní za jedna něco takovýho.. maximálně dvojku ale
to je špatný.. a já si pamatuju, ţe jedinou věc co jsem se učil byly synchronní a
asynchronní motory.. já o těch motorech věděl všechno.. jak fungujou.. ale zbytek z těch
kníţek nic.. přijdu přísahám (smích).. já si sednu před tu komisy.. ta komise ty tři lidi
přede mnou.. tak pane B.. tak nám něco řekněte.. no povězte nám o čem chcete (smích)..
co takhle synchronnní a asynchronní motory.. dobře povídejte o nich..správně za jedna..
nashledanou (smích).. no takovýhle štěstí.. tohle si pamatuju,ţe takhle to bylo.. no a pak
vlastně to bylo ten osmdesátej devátej.. jak bylo tohle období výměny vlád.. tak to mě
zastihlo vlastně na šachtě.. tam jsem trošku jsem se začal zajímat jakoby o to dění
politický.. automaticky jsem byl zvolenej do stávkovýho výboru..
A: Co to bylo stávkový výbor?
B: Jednou za čas.. dá se říct jednou měsíčně.. na šachtě se dělalo na čtyři skupiny.. a
jednou měsíčně byla jakoby porada kde po práci.. ty čtyři skupiny.. to bylo většinou po
noční.. jednou za měsíc se sešly s vedením a vedení jim začalo říkat tohle děláte špatně
takhle to je dobře takhle to má bejt takhle to nemá bejt.. no a mimo jiný já jsem tam
vţdycky přišel a povídal jsem co je novýho ve stávkovým výboru.. co kdo odešel a
takhle dále.. ohledně šachty.. no takţe a to bylo tenkrát docela aktivní.. no a pak vlastně
v tom devadesátým roce maminka začala vlastně dělat pro toho Drenčáka..
A: Jenom jestli se můţu ještě trochu vrátit tak kde vy jste se seznámili?
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B: My jsme znali nějakou Ivonu.. jak se jmenuje dál nevím.. ani nevím odkaď jsme jí
znali.. ale bydlela v uvozovkách kousek od nás.. a tenkrát vím, ţe jsem za ní hodně
chodil a ona mě seznámila s maminkou protoţe chodila na ekonomku do Ţatce stejně.. a
tenkrát jsme se seznámili no a tak nějak postupně jsme začali spolu chodit..
A: No a ty jsi bydlel u babičky Jiřky a..
B: Já jsem bydlel doma ne u babičky Jiřky..
A: No tak.. doma.. a pak jste si koupili tady ten barák?
B: Ne to bylo jinak.. to bylo.. my jsme vlastně po svatbě bydleli u Jiřky.. v loţnici
s maminkou.. neptej se mě jak dlouho.. nevím.. ale bylo to velmi krátký období protoţe
já maminku měl jsem moc rád, ale nesměl jsem s ní být.. dýl jak dvě hodiny to nešlo..
A: Proč?
B: Já nevím.. my jsme se hádali.. nevím.. maminka byla úţasná všecko.. průbojná to
máš po ní.. po Jiřce.. ale zkrátka já tvrdá hlava ona to samý tak nám to nějak nešlo.. no a
maminka tvoje ta to nesnesla vůbec.. no tak to dopadlo tak, ţe jsme dostali azyl u jejích
rodičů.. v obci X.. ten pokoj vlastně co má babička loţnici.. a to uţ si zase nepamatuju
jestli uţ byl postavenej nebo ho tenkrát Jarda stavěl.. podle mě byl postavenej.. my jsme
pak stavěli další pokoj s Jardou.. tenkrát byl pokoj postavenej a garáţ jsme stavěli a tak
dále.. tam jsme hodně dělali.. ale bydleli jsme tam.. a já v tu dobu kdyţ jsme se brali to
uţ jsem dělal na šachtě.. takţe já odsaď jezdil vlastně na šachtu.. a tak jsme bydleli.. ty
jsi se narodila v osmdesátým osmým.. v osmdesátým čtvrtým jsme se brali s mamkou..
takţe vem si, ţe my jsme tam bydleli skoro pět let.. čtyři aţ pět let jsme tam museli
bydlet.. to je doba to je hrozný.. kdyţ si tak zpětně uvědomuju protoţe my jsme mezi
tím stavěli.. ten barák jsme rekonstruovali.. pak jsi přišla ty na svět a teprve potom jsme
se sem stěhovali.. to jsme spali dole v chodbě no..
A: Jaký to bylo pro tebe přestěhovat se z města najednou do vesnice?
B: Já chtěl vţdycky.. mě nebavilo v paneláku.. mě nebavilo.. mě bavilo pořád něco
dělat.. něco makat.. někde něco dělat.. já nedovedu si představit.. já si dovedu představit
kdybych byl rentiérem.. kdybych byl rentiérem.. měl bych tu šanci.. tak bych koupil
nebo postavil velkou halu a s Radkem bych tam dělal nějaký blbiny.. mě by nebavilo
někde u moře se válet něco takovýho.. moţná nějakej adrenalinovej sport.. to jo.. ale to
by bylo krásný.. velkou halu mít víš stroje tam mít a pracovat a něco dělat.. počkej aţ
uvidíš ty hodiny teď co děláme.. původně to měl bejt orloj a nakonec z toho bude úplně
něco jinýho..
A: Takţe ty jsi se rád přestěhoval z města?
B: Určitě.. určitě.. úplně něco jinýho.. já to mam asi v genech od moraváků.. za prvé
práci.. na vesnici všechno.. kolchozničit.. taky nezapomeň, ţe já jsem minimálně půlku
prázdnin vţdycky strávil na Moravě.. kdyţ jsem byl na základní škole aţ po.. průmka to
uţ asi ne, ale ještě jsem podle mýho jezdíval moţná částečně ještě kdyţ jsem byl na
učilišti.. a já tam byl minimálně měsíc vţdycky.. a já jsem tam pomáhal na polích..
jezdil traktorem a všecko.. takţe vztah k vesnici jsem vlastně získal na Moravě.. a
nikdy mě nějak nenapadlo ţe by.. jeţiš práce tak to ne.. takováhle práce mi nevadí.. ale
nějaký blbiny, kdyţ jsme měli na autě něco opravit nebo jenom něco udělat aby jsme si
odškrtli, ţe jsme to udělali.. ne tak to mě nebaví.. zbytečný práce ne.. no a takhle jsem
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se vlastně dostal na vesnici a absolutně bych neměnil.. moţná ţe jo.. moţná, ţe za čas
aţ nebudu moct tak půjdu zpátky do paneláku.. no asi ne..
A: No a teda s tou prací já jsem tě přerušila.. ty jsi dělal na šachtě a potom?
B: Carmen bylo šedesát tři let.. kolik je Carmen.. kdyţ jsem skončil s prací.. ale
v kaţdym případě mamka začala dělat pro toho Drenčáka a my jsme začali s Láďou
vlastně v tom devadesátým roce dělat brigády.. ještě po práci jsme začali dělat brigády
s Renďákem.. tak jsme začali dělat ZZN.. zemědělský zásobování nákup.. tak jsme
dělali údrţbu.. elektrikařinu.. takţe tam jsme dělali jeden čas.. pak jsme se s Láďou
nějak rozešli a tenkrát uţ jsem měl v partě Míru Kopečnýho a Petra Češku.. no a začali
jsme dělat pro Drenčáka protoţe tenkrát měl mraky kšeftů a nestíhal.. potřeboval
brigádníky.. no tak jsme začali pro něj dělat brigádu.. no a pak na šachtě byla ta
moţnost ţe kdyţ člověk.. patnáct let kdyţ máš na šachtě odděláno.. protoţe po rádoby
revoluci.. tak vlastně jak se to začalo všechno privatizovat tak se začalo i propouštět.. to
dřív stát neznal.. no ale šachta nepropouštěla.. propustila samozřejmě ty co šli do
důchodu tak odešli do důchodu.. fúra lidí mohla dřív.. stát to tenkrát umoţnil, aby sníţil
vlastně tak mohli dřív jít do důchodu.. šachta ale udělala tu věc, ţe kdo má víc neţ
patnáct let tak dostane já nevím víc neţ tří měsíční odstupný.. moţná šestiměsíční já teď
nevím.. a já akorát to dovršil a měl jsem moţnost začít dělat pro Drenčáka.. tak jsem
říkal jo dobře.. tak jsem skončil s prací.. a uţ přede mnou skončil Míra Kopečný, kterej
odešel pak se zase vrátil.. ale já jsem odešel a hodně lidí skončilo co já vím tenkrát a
nadávali na šachtu.. a na šachtu nikdy.. a já jsem ze šachty neodcházel nikdy s tím, ţe
šachta hrozná.. já jsem tam zaţil krásný věci a krásný období tam bylo pro mě ale..
nikdy jsem neodcházel ze šachty jakoby naštvanej kvůli ničemu.. samozřejmě byl tam i
důvod ten.. protoţe jsem dělal parťáka tenkrát a dělal jsem jenom ranní šichty..
dvanáctky.. coţ bylo krásný všecko.. a byla tam daleko větší volnost.. po celý šachtě si
mohla jezdit a támhlec něco támhlec na kafe a.. to bylo pěkný.. ale pak mě dali zkrátka
na zakladač.. jako ranního elektrikáře a zároveň jako střídače elektrikářů.. a zakladač to
znamenalo, ţe ty nemůţeš nikam.. ţe tam musíš na tom stroji být pořád.. stroj kterej
hučel pořád.. kterej s sebou házel a todlento.. daleko míň práce.. podstatně míň práce
tam bylo to je pravda.. ale kdyţ ta mašina jede tak si neměla co dělat v uvozovkách..
něco čistit a takhlenc.. kdyţ to nejelo tak teprve s tím začala bejt práce.. aţ kdyţ to
nejelo.. ale doopravdy daleko míň práce ale člověk byl jak s řetězem na noze.. a to se mi
nelíbilo.. samozřejmě pak jsem dělal noční.. to uţ pak nebylo pro mě.. tak asi i z toho
důvodu a ta šance byla odejít tak jsem odešel.. no a dostal jsem se k tomu Petrovi a
začal jsem dělat pro něj.. no a chvíli na to Vláďa Kopečňák dostali tu práci v Německu
měli jít svařovat.. do Německa dělat někde na francouzskejch hranicích.. no tak Vláďa
sháněl lidi a já jsem si říkal.. no tak si udělám kdyţtak kurz svářečskej a kdyţ to pude
tak bych šel s váma.. no ale mezi tím.. to bylo někdy na podzim.. no a Pavel chtěl..
A: On tam byl uţ přes Pavla jo tehdy?
B: Přes Pavla protoţe uţ tam byl několikrát u Pavla makat a Pavel jim právě sehnal
tuhletu práci právě v tý firmě, ţe by něco svařovali.. nějakou zámečnickou práci.. no
ale Pavel potřeboval někoho na podzim,kdo tam pojede a Vláďa tou dobou měli dělat v
Německu.. no tak Mařenka říkala zkus toho B.. na baráku dělá tak zkus toho B.. coţ je
zase náhoda.. coţ jsou hrozný štěstí protoţe bejt já na šachtě tak nemam tu šanci odejít..
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ale protoţe jsem byl v uvozovkách na volný noze.. mě to bylo jedno.. tak jsem měl
vlastně tu šanci odejít a tam jsem tu šanci vyuţil vlastně dá se říct dokonale.. dokonale
ne.. vyuţít jí dokonale by znamenalo, ţe uţ bydlíme dávno ve Švýcarsku.. to by byla
vyuţitá šance dokonale no ale maminka mi to nedovolila tak teď pracuju s klukama
našima tohle no.. místo ve Švýcarsku dělám tady ve stodole..
A: Já teda jsem se i chtěla zeptat jestli uvaţuješ nebo jsi někdy uvaţoval se odtud
odstěhovat?
B: Uvaţuju Věruško uţ třicet let.. asi takhle to dopadne.. dopadne to tak.. myslím si na
devadesát devět procent.. dopadne to tak jako kdyţ jsme se s klukama bavili kdo bude
pro Šnábla dělat hodináře.. protoţe Šnábl si vymyslel, ţe tam přijdou děti a ty děti musí
sloţit hodiny.. a ty jako hodinář to budeš skládat.. tak jsem si říkal jeţiš to je koleček.. a
kdyţ jsme se bavili s klukama v hospodě.. a hlavně rybáři budou dva.. hodinář je tam
sám.. tak ty dva si maj co povídat a ten sám a ty kolečka.. tak jsem si říkal tak já kluci
vím ţe já tutově hodináře dělat nebudu.. no a Pepča nelenil.. zlomil sirku jednu a
losovali jsme.. no samozřejmě, ţe jsem si vytáhl tu sirku, která dělá hodináře.. tak to
dopadne úplně stejně.. já celej ţivot co jsem v obci X tak nechci tady umřít.. ale vypadá
to, ţe jsem si zase vytáhl zlomenou sirku.. ţe stejně v té obci X chcípnu.. nechci.. i ten
barák.. já tady nikdy nechtěl bydlet.. mě se tenhleten kraj nelíbí.. a ten se mi nelíbil uţ
dřív kdyţ jsem ještě nejezdil do Švýcarska.. mě se hrozně líbila Morava.. Morava se mi
líbila.. moţná i lidma.. moţná to dělali i ty lidi.. moţná to bylo kvůli tomu, ţe jsem tam
jezdil jenom na prázdniny.. ţe to bylo dovolená všecko.. ale zkrátka já jsem tady nikdy
nechtěl bydlet a sem jsem se odstěhoval a tenhleten barák jsem koupil jenom z toho
důvodu, ţe jsme neměli peníze.. a počítalo se ţe v roce devadesát.. devadesát pět.. ţe
šachta zabere obec X.. takţe jsem si říkal fajn.. já rekonstruuju barák.. za kaţdej strom
se dávaly peníze za všechno.. koupím barák.. zrekonstruuju.. nějakou část tady budu
bydlet.. šachta přijde.. a vykoupí ho.. zaplatí mi ho.. tenkrát se to totiţ dělalo, ţe kdyţ jsi
za něj dostala peníze tak sis ho mohla koupit jako bouračku nazpátek.. ţe ho rozebereš..
ţe si z něj můţeš vzít co chceš.. tak bych vzal okna.. trubky bych vzal protoţe to bylo
nový.. to jsem si dělal sám tak bych si to zase rozebral a odstěhoval bych se na
Šumavu.. na Moravu.. někam.. tenkrát jsem chtěl na Moravu.. pryč odsaď.. takhle to
bylo plánovaný.. samozřejmě pak kdyţ jsem začal jezdit do Švýcarska tak velmi silně
jsem uvaţoval.. a nabídky jsem měl abych zůstal.. buď k Andreasovi do Skotska abych
jel.. přijeď tam.. já ti dam práci.. můţeš tam bydlet.. přestěhovat se.. samozřejmě ve
Švýcarsku kdybych chtěl tak jsme tam.. no jo ale maminka nechtěla.. takţe uţ to
nadšení stěhování uţ mě opouští.. uţ nějak začínám mít rozum.. uţ vlastně vidím ţe ne..
asi se uţ v ţivotě odsaď neodstěhuju.. ale nejsem z toho nadšenej ţe bych tady měl
zemřít.. ale asi.. doopravdy říkám tu zlomenou sirku jsem si asi znovu vytáhl já.. jak
mam štěstí na práci tak na tohle asi.. tak ten osud asi.. není to osud je to vůle.. to
odstěhování to nezáleţí na osudu.. to si řídíš sám.. to přestěhování třeba někam do
zahraničí.. někam do prdele..
A: A co ti tady na tom tak vadí?
B: Lidi.. ta závist.. hnusná závist.. vţdyť to vidíš.. makáme tady jak blbci a ještě nám
záviděj, ţe si nedej boţe na tom něco vyděláme..
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A: A to si myslíš, ţe je to typický pro celou republiku nebo jenom pro tuhle oblast
třeba?
B: Je to na sto procent typický pro republiku.. nevím jak pro jiný republiky.. ale na sto
procent je to.. ví to i firmy, který dělaj reklamy.. kdyţ nejseš hloupá a podíváš se a
slyšíš ty reklamy.. nedávno rok nazpátek.. kupte si tohle auto lidi vám budou závidět..
kupte si tadyhlento to vám budou závidět.. jo je to hrozný tady ta závist je šílená.. kupte
si něco aby vám ty ostatní záviděli.. to je přeci hloupost.. tady hroznou dobu a podle mě
to tady ještě je ale já to uţ tak nevidím.. se udává člověk.. jeho postavení.. velikostí
auta.. jaký má auto.. tenhleten je dobrej kdyţ má takový auto.. to jsou hlouposti přeci..
tohlento mít v ţivotě auto na prvním místě to je blbina.. to se mi líbí právě Němci ta
mentalita a nebo vůbec.. je pravda i v tom zahraničí.. ţe Pavel si nemůţe dovolit ač má
na auto v uvozovkách jakýkoli tak si třeba nemůţe dovolit porche.. protoţe by to
vypadalo blbě, ţe on přijede na stavbu lepším autem neţ generální ředitel.. ano musíš i
takhle se dívat.. to bohuţel funguje i v zahraničí.. ani ale nemůţeš přijet šunkou..
trabantem.. no protoţe tam to vypadá, ţe buď si hraješ na snoba nebo co to je za člověka
kdyţ si nevydělá na pořádný auto.. jo tak tam se musí volit kompromis.. ale ta závist
jako taková, ţe tenhleten má tohle a tenhleten byl támhle na dovolený a tak.. absolutně
tam není.. ano.. pan doktor má tohovýhle auto a to.. ale je to doktor.. vydělává si.. musel
před tím nějakou školu udělat.. ty máš tu šanci taky.. ale tady.. tady v tom korupčním
prostředí.. podívej se na to... tady se velký peníze daj vydělat ale ne prací.. podfukama..
a to je hrozný.. to je přeci šílený..
A: A myslíš ţe v tom zahraničí..
B: Je to tam.. určitě.. ale ne tolik.. tam ta korupce není taková.. na sto procent je.. je
všude.. ale přeci jenom není to takový.. kdyţ uţ si vezmeš jenom ty pitomý silnice.. to
ředitelství silnic a dálnic co je tady.. kdyţ si vezmeš ţe my máme doopravdy nejdraţší
silnice.. já nevím v Evropě určitě.. jestli na světě.. a je to jenom tím, ţe kdo ty dálnice
bude dělat uţ dávno se ví.. protoţe ten kdo to rozdává uţ od velký firmy dostal za ţebro
balík.. a ta velká firma to rozdává dalším malinkejm firmičkám, protoţe ty zase
dostanou od nich za to, ţe se tam mohly upíchnout.. to je katastrofa.. šílený šílený
šílený.. hrozný.. nemam to rád tohleto.. uţ i z tadyhlenc toho důvodu bych nejradši
vypadl odsaď.. a s tím nic nedokáţeš udělat.. můţe bejt člověk akorát nasranej a to je
jediný co se s tím dá udělat.. ţe seš nasranej.. no to je hezkej ţivot..
A: A vnímáš to tady jako pohraničí?
B: Já absolutně ne.. ale já osobně se ani necejtím jako Čech.. já se necejtím jako Čech..
jako Pepíček to je vyloţeně.. jé já jsem ze severu a nikam jinam..tady to je moje.. ne
absolutně ne.. já se cejtím jako Evropan.. díky tomu, ţe jsem měl moţnost uţ dost
poznat.. já jsem z Evropy taky toho neviděl hodně.. ty jsi viděla daleko víc neţ já
z Evropy.. ale já se doopravdy cejtím jako Evropan.. necejtím se vůbec pohraničí
nepohraničí..
A: Takţe ti ani nikdy nepřišlo, ţe by to pohraničí mělo být zvláštní oproti tomu
vnitrozemí třeba?
B: Absolutně ne.. nikdy jsem to neviděl.. nikdy jsem si nijak neuvědomil, ţe tady je
pohraničí.. ţe nám sem jezdí víc Němčourů v trabantech neţ na Moravu.. nikdy jsem
tohle nějak nevnímal..
197

A: Dokáţeš si vzpomenout ještě na nějaký klady nebo zápory, který tady vnímáš?
B: Klady?.. tady v tý hrůze?.. co je tady krásnýho.. co by tady člověk chtěl mít za klad..
za chvíli tady budem mít dálnici za sebou no to je klad jako fík.. ne.. klady vůbec..
A: Takţe spíš ty negativní věci tady vidíš?
B: No určitě.. ale zase negativní.. určitě se s tím dá ţít ale.. mě se tady nelíbí.. mě se
nelíbí tady krajina.. mě se tady nelíbí ty lidi.. některý.. je tady pár blbečků, který to
dokáţou zošklivit všem.. a to je to co se mi nelíbí.. a jinak.. bydlím tady no.. dokázal
bych si daleko líp představit bydlet jinde.. ţe by to bylo hezčí..
A: A do toho Švýcarska ty jsi jezdil jak dlouho? Ty jsi neměl práci tady nebo..?
B: Ne pro toho Drenčáka jsem pracoval.. a pak se vlastně stala ta věc, ţe po nějakejch
letech se vlastně.. protoţe já tam byl zaměstnanec v tu chvíli.. nemoh jsem bejt
zaměstnanec.. já jsem si uţ musel udělat ţivnosťák tenkrát.. protoţe jsem nemoh bejt
zaměstnanec to bych musel mít pravidelnej plat.. ne já měl svůj ţivnosťák uţ tenkrát..
no a pak se rozešli a pak vzniklo dělení firmy.. a dopadlo to, ţe jsem dostal Ústí..
A: Ale to nebyl ten důvod ne proč jsi přestal jezdit do toho Švýcarska?
B: Ne ne ne.. vţdyť Ústí jsem měl léta a jezdil jsem do Švýcarska dál.. to Švýcarsko
padlo tím, ţe Patrick uţ mě na zimu nechtěl.. protoţe tam to vyřešil tou Isabelle .. ţe jí
vzal na stálo.. ona tam dělala vlastně uklízečku pro ně a to bylo nárazový.. no a Patrik
nakonec zjistil, ţe potřebuje nejenom v zimě.. coţ je v pohodě to jsme s maminkou
zvládli.. ale i v létě a na podzim pomoct.. ţe to mamka (Patrickovo) uţ nestíhá.. no a tím
pádem jí vzal nastálo a já uţ jsem neměl co dělat v zimě.. no a kdyţ vlastně ti padne
tadydlenta práce.. tak co máš dělat potom.. tak jsem se snaţil tady v Čechách.. a to byla
zase náhoda.. v tu chvíli se prodával Chomutov.. tak jsem koupil Chomutov a rozjely se
mi montáţe v Chomutově.. pak mi omarodil Havlík a Patrick chtěl abych přijel na
podzim.. to jsem říkal ne ne ne.. ty jsi mě nechtěl na podzim.. a já teď nemůţu.. já tady
musím bejt v krámu.. já teď nemůţu jet.. takţe zkrátka se mi rozjela práce tady.. daleko
víc práce jsem měl.. to jsme nějaký hotely dělali takţe se to rozdělalo a tak jsem na
podzim nemohl jet.. no pak jsem nebyl protoţe Havlík marodil.. tak dřív jsme jezdívali
jaro coţ pak padlo.. no tak jsem asi tři roky nebyl vůbec a loni vlastně jsem byl.. to bylo
ještě jinak.. jak mi padl ten Patrick jak po mě nechtěl uţ tu práci tak jsem si říkal.. ty
brďo dobře no.. lyţe mám všecko mám a Frigo se mě zeptal.. hele nechceš jezdit pro
nás?.. tak jsem si říkaj fajn.. mam všecko.. německy umím.. bomba.. tak jsem párkrát
byl v tom Rakousku.. no ale to byl akorát rok.. to padlo zase.. protoţe tam přišla
kontrola a zjistilo se, ţe v těch objektech se sluţby poskytovat nesmí.. no takţe z pěti
objektů zůstali jenom dva.. a v tu chvíli stačil jenom jeden delegát.. jsem říkal sám tam
jezdit nebudu.. to je hrozný.. to nemá cenu.. takhle ve dvou delegátech bomba.. udělá se
práce a jdeš si zalyţovat.. nákupy ve dvou společně.. všechno ve dvou je lepší.. i
průšvihy se daleko řeší líp ve dvou.. no a to taky padlo takţe..(přerušení rozhovoru
telefonním hovorem).. loni jsme vlastně s maminkou vyzkoušeli podzim jak by šel
dělat.. díky internetu a skypu..
A: Ve Švýcarsku jo?
B: V tom Švýcarsku no.. podzim.. tři týdny jsme vyzkoušeli, ţe to jde.. maminka si
udělala dovolenou.. a jestli letos by to šlo tak asi pojedem zase letos.. a protoţe loni
nebylo ani tolik práce.. bylo podstatně míň práce jak začala ta krize pitomá.. takţe
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daleko míň práce bylo takţe jsem to Švýcarsko vzal.. a podívat se.. a ty vztahy rozumíš..
já bych to chtěl dál udrţovat ty kontakty s nima.. protoţe já jsem tam zaţil fúru kdyţ to
vezmeš.. já uţ to nepočítám, ale jeden čas jsem to počítal a kdyţ to vezmeš já tam
vlastně oddělal v kuse přes čtyři roky.. vţdyť já jsem vlastně za jeden rok jsem tam byl
čtyři měsíce.. a za deset let.. tak si to spočítej.. takţe já uţ doopravdy jsem tam oddělal
moţná pět let.. moţná i víc.. no a právě to nechci ztratit ty kontakty.. znám tam hodně
lidí.. no a zase to štěstí právě to Švýcarsko ţe jsem dostal.. díky tomu jsem se vlastně
trošku naučil německy a v tu chvíli jsme měli moţnost tě hodit na tu jazykovku protoţe
s němčinou jsme ti pomáhali.. to jsou náhody.. a pak vlastně jsi jazyky dělala uţ takhle
jak si dělala.. jenom díky tomu vlastně.. ano s tou němčinou ti pomůţeme a šup a uţ to
začalo.. pak byly ty jazykový kurzy co jsi dělala s náma.. a tyhle věci.. ale v tomhle
doopravdy bylo štěstí..
A: Já teď trošku přeskočím.. ale jak jsi vnímal období toho komunismu? Řešil si to
nějak?
B: Absolutně neřešil.. já nebyl v ţádným odboji.. já nebyl v ţádnej takovejch těch
skupinách.. a absolutně jsem to neřešil.. choval jsem se jako devadesát procent lidí tady
tenkrát co nebyli komunisti.. ţe zkrátka to brali.. chodili do práce.. za tu práci si mohli
něco nakoupit.. mohli jsme se v uvozovkách někam podívat.. ale mě to bylo jedno kam
jsme se mohli podívat protoţe my nebyli ani mobilní pořádně.. a tady sem ţádný
informace o západu nepřišli takţe my jsme o západu nevěděli nic.. takţe izolace byla
skoro velmi slušná.. samozřejmě kdysi dávno nějaký rádio Svobodná Evropa jsem
poslouchal.. který bylo rušený.. ale z těch zpráv protoţe jsem to poslouchal velmi
útrţkovitě a ne pravidelně.. tak vlastně já z těch zpráv nic neměl.. protoţe mluvili o
nějakejch lidech, který já absolutně neznal a ţádný jiný informace k těm lidem jsi se
nedostal.. tady jsi ţádný informace nedostal od těch lidí.. takţe.. a ještě si pamatuju
vlastně jak jsme se bavili co jsem dřív dělal za sporty.. tak jsem s tátou.. to si pamatuju..
to jsem dělal potápění.. to si pamatuju, ţe jsme jezdívali do Mostu.. do starýho Mostu
ještě.. v Havrani jsme se stavovali v restauraci.. dávali jsme si tam nějakou limču nebo
něco takovýho.. nazpátek to byla ţízeň vţdycky jako prase.. a do starýho Mostu do
starýho bazénu.. to bylo krásný.. sloupoví tam bylo.. snad tam byla i kašna z který tekla
voda.. to uţ si nepamatuju ale jenom si to vybavuju.. malinkej bazén a pak aţ otevřeli
ten novej tak jsme ještě jeden čas jezdili do toho novýho a pak se začalo do Chomutova,
ale já uţ jsem s tim taky pak skončil..
A: Tady dřív nebyl v Chomutově bazén?
B: Ne ne nebyl.. to si pamatuju dobře tam kde je bazén.. protoţe já tu cestu znám velmi
dobře.. zpětně si vybavuju část starýho města jak vypadala.. kde byly jaký baráky.. kde
byla autoškola a tak dále.. protoţe já jsem tam chodíval k babičce hodně často.. a
pamatuju si dokonce i ten kostel.. jestli mi to splývá s fotkama.. ale pamatuju si ho ještě
ţivě, ţe tam doopravdy stál.. ţe jsem kolem něj chodil.. nepamatuju si jak ho stříleli.. já
tam podle mě nebyl kdyţ ho stříleli.. ale pamatuju si jak uţ tam nebyl a pamatuju si, ţe
ten balkón co má banka tak ten byl uraţenej.. ta špička toho kostelu.. tenkrát se povídalo
ţe to byla špička a ten balkón byl uraţenej část.. jak to špatně odstřelili a spadlo jim to
na banku..
A: Tomu se teda říkalo starý město?
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B: Starý město já říkám od křiţovatky.. bavme se od křiţovatky jak je Delvita.. tak tam
byly starý kasárny.. tam to šlo aţ na restauraci Praha.. jak je velká kruhová křiţovatka
tak tam byla restaurace.. jak je zimná stadion ten tam byl.. u zimáku byla benzínka a
odtamtud šla zatáčka na nádraţí to si pamatuju ještě.. vlastně starou Palackou si uţ
nevybavuju celou ale část starý Palacký si vybavuju protoţe tam byla autoškola.. to si
pamatuju moc dobře.. a ta byla směrem kdyţ jdeš dolu.. tak byla na druhý straně
Chomutovky.. jak je teď Prior.. takţe tohleto si pamatuju.. samozřejmě pěšina Boţeny
Němcový tam se nic nezměnilo ta byla pořád stejná.. a to je pro mě starej Chomutov.. aţ
dolu a tam ten spodek zůstal tam se nic nezměnilo..
A: A kdy se to takhle změnilo do současný podoby?
B: Základní škola.. nepamatuju si.. neřeknu ti jestli jsem chodil.. kdyţ jsem chodil
k babičce.. ale já si opravdu pamatuju tu chůzi v tom osmašedesátým nějak..
A: Ty jsi vlastně říkal, ţe si vzpomínáš i na ty Rusy?
B: Na ty.. to je právě ono.. to si pamatuju právě ţe.. a to já vím aţ teď , ţe tenkrát
vlastně maminka.. pak jsem se dozvěděl, ţe maminka s tátou byli v tu dobu.. to museli
bejt spolu tenkrát.. to ještě nebyli rozvedený.. ale říkám nepamatuju si, ţe by bydlel táta
u nás.. ale vim, ţe mě babička.. protoţe to jsem šel do první třídy v osmašedesátým.. mě
babička vodila do školy.. ale protoţe my uţ jsme bydleli nahoře.. tak jsem chodil na
Cihlářskou tak jako tak.. tak mě babička vodila do školy a vím, ţe kdyţ jsme šli
nazpátek tak si pamatuju.. to si pamatuju jako dnes.. jezdili.. jestli to byl tank.. podle mě
to byl tank.. a tam byl Rusák a to vím, ţe a tom psali i ţe Češi měnili cedulky.. otáčeli
cedulky na Prahu.. a vím, ţe je tenkrát ty Češi naváděli.. tutově proto tam jezdili jako
magoři dokola.. je naváděli na Prahu a dokola jezdili jak blbci.. a to si pamatuju babičce
ukazovali.. a to bylo na křiţovatce kdyţ jdeš k bance.. tam stála kolona tanků.. a tam
nějakej.. nějakej Rusák babičky se ptal někam.. něco se ptal.. a babička mu něco
odpověděla a on ukázal, ţe můţem projít.. a sotva jsme udělali krok tak ten tank se
rozjel.. jo tak babička mě strhla nazpátek.. to jsem mohl bejt tenrát jednou placatej od
Rusáků a po druhý.. kdyţ se jde k nám.. tu cestu si pamatuju.. k nám tenkrát na tu
Rudou armádu.. na Blatenskou teď.. tak tam jak je ten viadukt tak ten byl malinkej.. tam
se vešlo jenom jedno auto.. ten nebyl obousměrnej.. ten byl jenom jednosměrnej..
malinkej pro auto.. a tam byl chodník.. to byl takhle širokej chodníček akorát a v rohu se
dokonce snad ještě zuţoval.. směrem kdyţ jsi šla k nám domu po tý straně.. a tenkrát
tam projíţděl ruskej autobus a to zase mě někdo strhnul protoţe ten akorát to vzal
nějakejch dvacet centimetrů od toho kraje.. kdyby tam někdo stál tak ho to rozmašíruje..
a to si pamatuju.. tyhle dvě věci si pamatuju.. no a právě to byla ta story.. já jsem si v tu
dobu neuvědomoval, ţe naši jsou v Jugoslávii.. no a právě maminka s tátou byli
v Jugoslávii a to byla právě ta historka ţe maminka tenkrát.. protoţe my jsme měli..
jestli máme nevím o tom.. příbuzný v Rakousku.. no a právě maminka protoţe byli v
Jugoslávii tak přišel vlastně.. a v tu chvíli hranice byly zavřený.. cak.. no tak oni se
nemohli dostat domu a tak psala dopis babičce.. nevím jak dlouho byly ty hranice
zavřený.. jestli to bylo měsíc dva měsíce.. nemam vůbec ponětí.. ale psala babičce dopis
sem domu a napsala jí tam ať jí napíše jaká je tady situace a kdyby to bylo špatný tak ať
jí napíše na ty příbuzný do Rakouska adresu a ţe si mě naši vyţádaj přes Červenej kříţ..
ţe bych byl Rakušan.. jé.. a tam se stala ta věc, ţe babička jí vlastně tenkrát odepsala..
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jestli to byl dopis nebo telegram nevím.. ale babička jí napsala něco v tom stylu.. jo ţe
se tady nic mimořádnýho neděje, ţe tady je to v pořádku něco na ten způsob no a dolu
napsala adresu do Rakouska.. no a v tu chvíli naši nevěděli.. co teďko.. jestli se maj
vrátit nebo jet do Rakouska.. no a tak nakonec se vrátili prvním vlakem kterej jel do
Čech.. tak tím vlakem se vraceli.. první moţnost vyuţili.. a celej ţivot maminka.. celou
dobu komunismu maminka měla napsáno, ţe v době okupace byla mimo území
republiky.. protoţe Jugoslávie tenkrát nebyla dvakrát spřátelená s komunistama a tak
díky tomu, ţe byla v Jugoslávii tak nemohla dostat ţádnou lepší funkci.. protoţe jakoby
oni to vzali, ţe chtěla tenkrát emigrovat.. jo v době kdy tu bylo zle státu tenkrát tak
chtěla emigrovat..
A: Pamatuješ si na nějaký ty společenský akce co se tu děly? Jako ty první máje a tak?
B: Samozřejmě si pamatuju na první máje kdyţ jsme chodili se školou.. mávali jsme
mávátkama jak magoři.. to si pamatuju samozřejmě..
A: Takţe jsi to neměl rád?
B: Ne určitě ne.. já mam rád spontánní věci.. co je masopust to je spontánní věc.. kdo
chce jít s náma jde..organizovaný to je jenom tak, ţe se jde průvod.. kdo přijde příjde..
je vítanej.. ale tam to ne.. tam to je organizovaný.. tam musíš jít..dostaneš mávátko jak
magor a tamhle stojí blbeček a tomu musíš mávat a řvát ať ţije KSČ a takový.. no
hrozný..
A: Takţe myslíš, ţe uţ kdyţ jsi byl malý, ţe ti to takhle vadilo?
B: Určitě.. já nemám rád právě tadydlento násilný veselí.. teď se musíte radovat.. musíte
řvát, ţe to je paráda..
A: A měnilo se to v průběhu let nějak?
B: Nemuseli jsme chodit nechodil jsem.. protoţe pak uţ jsem byl zaměstnanec a to jsem
určitě nechodil, kdyţ jsem byl na šachtě..
A: Protoţe kdyţ mi babička vyprávěla tak mi říkala, ţe právě ty co pracovali museli
chodit do toho průvodu..
B: Ne.. nepamatuju se, ţe bych musel.. ze šachty si nepamatuju, ţe bych chodil..
absolutně ne.. pak se to asi uvolnilo.. pak si nepamatuju, ţe bysme jako šachťáci
horníci.. ne.. absolutně ne.. moţná tam byli jiný magoři.. ono ta komunistů bylo aţ tři
prdele takţe oni si to moţná obsadili sami za šachtu.. jo ale my obyčejný dělníci jsme ne
ne ne.. obyčejný dělníci.. tenkrát jsem se přeci taky mohl stát komunistou..
A: Proč?
B: No protoţe.. říkám já jsem nepatřil k těm nejhorším.. nebo spíš na tom našem řezu
jsem byl spíš ten.. jako elektrikář nejzodpovědnější dá se říct.. no tak si mě komunisti
tenkrát vybrali za to abych k nim vstoupil.. já nebyl ani v SSM.. ve svazu mládeţe jsem
nebyl.. já jsem byl pionýr a pak jsem SSM nešel.. na průmce KSČ jsem odmítl.. to jsem
nešel.. to jsem se tomu vyhýbal jak to šlo.. tam byli komunisti uţ mladý.. a pak na
šachtě tenkrát to nezapomenu.. to byl den.. si mě pozvali.. docela hezký počasí bylo..
pozvali si mě.. hele B my potřebujeme s tebou mluvit.. a my jsme měli dílny a takhle jsi
šla a doleva byly takový ty buňky.. posaď se.. já kdyţ jsem to viděl to osazenstvo..
komouš jeden druhej třetí čtvrtej komouš.. samej komouš.. ajéje copak se stalo.. co jsem
udělal za průser ne.. a uţ to začalo.. vzali med.. kýbl s medem ne.. a začali mi ho mlátit
o drţku ten med to bylo krásný.. ty makáš dobře a ty tohleto děláš dobře a támhlencto
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děláš dobře a všechno dobře.. a já si říkám.. ty vole co se děje?.. a pak to bylo.. no a co
ty na to kdyby jsi šel do strany?.. a já jsem si říkal.. a je to v prdeli.. jeţiš marja jak
s timhlentim.. no nic.. a já jsem říkal ty brďo jak se z toho vykroutit.. jsem řikal no co..
maminka komunistka nebyla v osmašedesátým byla pryč.. a maminka to vlastně dotáhla
docela daleko jsem si říkal a komunistka nebyla no tak co.. ze šachty horší zaměstnání
uţ nemohlo bejt dá se říct.. no protoţe my jsme tam měli kluka kterej dělal v.. Letu
Kunovice.. na Moravě.. do letadel dělal a on dělal třeba ty plastový kopyta.. no a tenkrát
za nim přišli a přihlášku komunistickou a on jí roztrhal.. šup a uţ dělal na šachtě
(smích).. z Moravy aţ sem na šachtu jo.. a já jsem říkal ne já nechci.. a proč nechceš?.. a
pojď k nám a ty seš dobrej.. jsem říkal ne ne ne.. tak důvod řekni nám důvod proč
nechceš.. jsem řikal no nic.. kdyţ jsem to říkal mamince tu omejvali Jiřku.. tak jim
řikam.. já k vám nechci protoţe si myslím, ţe ne všechno co děláte děláte dobře.. říkám
tak a teďka to.. padnou jim čelisti a je to v prdeli.. a Jiřka ta uţ omdlela v tu dobu kdyţ
jsem jí tohle řekl.. a uţ jsem slyšel.. no a to je dobře.. takovýhle mi potřebujeme, který
budou ukazovat co mi děláme špatně.. jsem si říkal no a teď jsem úplně v prdeli.. teď
kdyţ oni takovýho blbce potřebujou jako jsem já, kterej jim to bude kritizovat.. no tak to
bude paráda ne.. tak jsem říkal víte co.. a to jsme jeli zrovna na hory.. to bylo snad pátek
a my odjíţděli sobotu neděli na Klínovec na týden.. tak jsem říkal já si to rozmyslím
dejte mi čas na rozmyšlení.. a takovej jsem dodneška.. ţe neslibuju věci okamţitě..
zásadní věci.. u některýho se rozhodnu hned, ale to kdyţ za mnou přijde, ţe jestli chci
udělat reklamu nebo něco takovýho tak já si to rozmyslím.. nikdy neřeknu okamţitě ţe
ano.. a nebo ani ne.. radši si to rozmyslím.. no a tak z lyţování si pamatuju, ţe jsem
přemejšlel nad komunistama..
A: Oni ti nabízeli nějaký povýšení nebo něco?
B: Ne.. tím ani nelákali to ani ne.. já jsem měl post docela vysokej.. já jim dělal parťáka
těm mejm klukům ale.. já byl spokojenej.. tak jsem se pak vrátil a vracím jim přihlášku,
ţe jsem se rozmyslel, ţe tam nejdu ať mě nelákaj, ţe tam nejdu zkrátka.. no a ten co mi
právě dělal dřív toho parťáka.. on pak dělal jednoho ze šéfů tak vím, ţe se mnou dlouho
nemluvil.. asi měsíc se mnou nemluvil.. neţ ho to přešlo, ţe nedostal bod za mě.. to bylo
s komunistama všecko..
A: No a jak jsi potom vnímal ten osmdesátý devátý?
B: Chaos.. chaoticky.. všechno bylo rychle.. rychle se měnilo.. teď kdyţ si to tak zpětně
uvědomuju tak všechno bylo hodně rychlý.. rychle do Německa protoţe máme hranice
volný..hned první bylo Berlín.. jsme letěli do Berlína.. a pak támhle do Německa..
všechno v chaosu.. všechno.. jeţiš mikrovlnka a uţ jsme táhli mikrovlnku.. a jeţiš satelit
a uţ jsme my jsme rozuměli hovno německy ale uţ jsme měli satelit.. vyloţeně kdyţ si
to tak zpětně uvědomuju.. jak utrţený ze řetězu.. najendou ti ten řetěz ucvaknou a ty
máš moţnost.. a teď nevíš.. jéţiš za celej ţivot co jsem nestihnul a uţ lítáš támhle
támhle támhle támhle.. hrozný hrozný..
A: Takţe na to nevzpomínáš nijak pozitivně jo?
B: Pozitivně pozitivně.. co se dá říct pozitivně.. já na to vzpomínám pro mě
v uvozovkách chaotická doba, kdy jsme chtěli stihnout všechno.. neuměli jsme řeči
neuměli jsme nic, ale lítali jsme.. tamhle jsme se domlouvali rukama nohama.. zkrátka..
A: Byl jsi rád ,ţe padl ten reţim?
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B: No v kaţdým případě.. to je bez debat.. uţ jenom z funkce toho co dělám
samozřejmě..
A: Jako, ţe jsi podnikatel myslíš?
B: No ano.. no podnikatel.. ţivnostník.. a uţ jenom z toho důvodu..absolutně bych to..
vţdyť i do zastupitelstva tenkrát kdyţ byly volby druhý.. mam dojem děda Jarda byl při
prvních hned po osmdesátým devátým.. ale pak další za čtyři roky na to volby co byly..
tak to bylo, ţe za mnou přišel Milan.. protoţe ten byl starosta hned.. a přišel za mnou,
ţe shání lidi.. a já mu říkal hele Milane já nechci.. a on říkal já potřebuju na kandidátku
aby jsme komunisty vytlačili.. a tak jsem říkal dobře tak to je jedinej důvod proč půjdu..
aby jestli získáme nějaký hlasy aby jsme vytlačili komunisty.. tak to bylo jediný proč
jsem šel.. to byl důvod jedinej proč jsem šel a pak jsem tam zůstal ze setrvačnosti a teď
tam jdu z toho důvodu, ţe chceme nějaký změny uţ konečně.. ale jinak v tu dobu..
určitě udělala se fůra nesmyslů co vláda udělala.. a do teďka dělaj parchanti.. doopravdy
já si nedovedu představit kdyţ kdokoli.. jsou samozřejmě i lidi.. ale kdokoli kdo trošku
rozumně přemejšlí a kterej to myslí s tou rodinou svojí dobře.. myslím samozřejmě po
finanční stránce.. po materiální stránce.. tak musí umět hospodařit.. nemůţu si vzít úvěr
kdyţ na to nemam splácet.. jako momentálně jsem.. bomba můţu si jezdit autem jakým
chci.. ale za měsíc za rok za pět let za deset let bydlím ve stanu.. jestli dokonce
nebydlím ve vězení.. a to dělá ten stát jo coţ mi vadí šíleným způsobem.. to je další věc
proč bych chtěl pryč..
A: Takţe tohle vnímáš jako zhoršení po osmdesátým devátým?
B: Já jsem politickou scénu předtím nevnímal.. absolutně ne.. mě to nezajímalo.. mě
politika nikdy nezajímala.. nebo předtím nezajímala teď se trošku zajímám, ale mě
předtím nezajímala protoţe to nebyla politika.. to bylo daný.. kandidátky byly daný..
měli postoupit tři tak se volili jenom tři.. ţádný ţe by sis mohla kříţkovat.. hotovo..
takţe dřív to bylo daný.. teď si můţeš volit, ale kdyţ se pak podíváš zpětně.. ty zvolíš
stranu.. oni tam daj potom nějakýho parchanta do svýho vedení, kterej tu stranu vlastně..
si říkáš ty brďo proč jsem to volil tu stranu nakonec jo.. dyť to je hrozný co ty hlavní
představitelé v těch stranách vyváděj.. to přestává mít člověk absolutně chuť se o to
zajímat nebo s tím něco dělat.. byť v místní politice.. ale doopravdy kdyby takhle
vesnice hospodařila tak uţ dávno večer nesvítíme.. byla by zadluţená obec neměla by
nic..
A: Pamatuješ si ještě za těch komunistů u jakých věcí jsi pociťoval nedostatek?
B: Jéjej.. si pamatuju stánky se zeleninou na to nezapomenu.. od babičky kdyţ jdeš jak
je školka.. jak je cukrárna proti divadlu.. ale kdyţ jdeš dál.. jak máš tu cestu k divadlu..
tu pěšinu kříţíš.. tak hned vlevo byly veřejný záchodky.. dolu pod úrovní byly veřejný
záchodky.. tam byly akorát komínky.. a jdu kolem veřejnýho záchodku to bylo cejtit.. a
hned za tím neţ začíná to parkoviště tak tam byly baráky a ještě před těma barákama
tam stála buňka.. ovoce zelenina.. a vím, ţe zrovna dostali banány.. tak maminka stála a
já jsem si musel stoupnout několik lidi za ní.. nesměli jsme se bavit spolu jakoţe se
neznáme a kaţdej jsme si mohli koupit kilo banánů.. na to nezapomenu.. jak jsme takhle
ochcávali ne.. nebo jsme šli dvakrát do řady abysme mohli mít víc banánů.. no hrozný
hrozný.. to bylo s pomerančema to samý.. grepy byly akorát ty hrozný ty z Kuby..
pomeranče to samý.. to si pamatuju.. ale jaká to byla nádhera.. tenkrát jsi šla do
203

obchodu.. ale nebylo to jako tenkrát jsem viděl fotky a co mi Láďa říkal tenkrát.. byl
v Rusku a oni měli ke všemu zelí.. pořád zelí.. ráno ke snídani nějaký zelný plátky..
oběd se zelím nějakej večeře se zelím.. zelí zelí zelí.. a kdyţ se Láďa ptal prosím vás
proč máme zelí.. letos se urodilo hodně zelí.. takovýhle měli hospodářství.. a kdyţ tam
byla maminka tenkrát to byl obchod.. to byla mlíkárna.. a tady kdyţ jsi přišla do
mlíkárny tak jsi měla housky tam měla jsi sýry tam a všecko.. a tam jsi přišla do
mlíkárny a měla jsi tam jenom mlíko.. pekárna a jenom mouka tam byla.. jo takţe
tenkrát ta doba na jednu věc byla hrozně jednoduchá pro nás.. jako myslím pro
elektrikáře.. protoţe bylo to udělaný tak ţe nebyl takovej výběr.. základní potraviny
v Čechách nevzpomínám, ţe by něco nebylo.. mlíko, ţe by nebylo housky.. to jsme měli
vţdycky.. to, ţe pak jeden čas nebyly nějaký dámský vloţky nebo toaletní papír.. ano..
ale to bylo mimo mě.. to spíš maminka se starala.. ale ty základní potraviny od
pamlsků.. bonbóny.. lízátka.. nějaký ty oplatky.. to vţdycky to vím to vţdycky bylo..
samozřejmě to lepší maso bylo pod pultem.. jako všechno.. ale tohle si pamatuju.. ale co
bylo třeba lepší pro nás oproti týhlentý době.. rozbil se vypínač šla jsi do krámu a
koupila jsi vypínač.. ten pasoval.. teďko se ti rozbije vypínač.. oběhneš šedesát krámů,
aby si sehnala náhradní díl protoţe těch typů jsou milióny.. a tenhle průser jsem poznal
ve Švýcarsku poprvé.. no, ţe kdyţ je něco rozbitýho, ţe mi nepasuje do toho všecko.. ţe
musíš lítat teprve a nebo holt kdyţ to není tak drahý tak to radši koupit nový neţ to
opravovat protoţe shánět věci do toho.. jo rozbije se vnitřek.. takhle jsem vzal vnitřek a
nemusel se celej vypínač měnit.. ale takhle jsem ho musel měnit celej protoţe neni..
dovnitř se nevejde nic jinýho.. ale nepamatuju se, ţe bysme jó vyloţeně neměli něco..
ale moţná to je i z toho důvodu.. my jsme měli zahrádku, kde jsme měli svý.. nevím jak
to bylo s jahodama v krámech.. brambory jsme měli svý.. nevím jak to bylo
s bramborama v krámech.. jo takţe takovýhle věci ty základní nějaký potraviny
v uvozovkách jsme si vypěstovali..
A: Potom bych se chtěla zeptat.. tys mi vyprávěl jak se změnilo to starý město..
pamatuješ si ještě jak tady se to měnilo od tvého dětství aţ do dneška?
B: Já si pamatuju.. já kdyţ bych kreslil tak ti řeknu tadyhlenta budova.. nebo kdybych ty
budovy viděl tak ti je dokáţu sestavit v uvozovkách jak byly.. ale najednou mám okno a
vidím, ţe tam uţ nejsou..
A: Jsem myslela spíš jestli si pamatuješ, ţe v nějakém období se třeba stavěly nové věci
a tak..
B: Ne.. na období si to takhle nepamatuju.. ani tady si třeba nepamatuju protoţe tady
v obci X byla uzávěra stavební.. do nějakýho roku osmdesátýho pátýho šestýho.. ţe se
nesmělo.. mohla si opravovat ale nesmělo se stavět nový.. kvůli šachtě.. aby se
nepostavil novej barák a šachta ho nezbourala za pár let.. a já si doopravdy nepamatuju
jestli ta vesnice byla zdevastovaná.. jestli ty baráky byly neopravený.. tohle já si
neuvědomuju.. protoţe jak ta stavební uzávěra skončila tak tutově jsem neviděl, ţe by
bylo všude lešení a všichni najednou opravovali.. absolutně ne.. lidi, který nechtěli
opravovat neopravili nikdy ať byla stavební uzávěra nebo ne.. lidi, který to chtěli mít
hezký.. měli to hezký i předtím.. takţe ta stavební uzávěra se dá říct, ţe bylo poznat
akorát, ţe se začaly dělat nový domy.. dřív neţ začaly nový parcely.. ale tady pár
novejch domů jakoby v uvozovkách vzniklo.. a to bylo jediný.. jenom si ještě
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vzpomínám co si pamatuju.. to co je Delvita.. ţe tenkrát to rozestavěli akorát ten objekt,
kde mělo bejt nový kulturní středisko.. kompletně vlastně z toho měl bejt kulturák
novej.. nový kino všecko.. to si pamatuju, ţe to rozestavěli a pak přišlo.. mam dojem, ţe
to přišel ten osmdesátej devátej a konec.. a skončila ta stavba.. začalo to chátrat.. ale to
jenom takhle útrţkovitě, ale ţe bych.. a i tím, ţe my jsme pak uţ v tom Chomutově
nebydleli.. my jsme tam jezdili jenom občas a to bylo sedli jsme do autobusu a jeli jsme
k babičce Jiřce.. popřípadě na zahradu.. to bylo v tom Chomutově já uţ jsem pak
nechodil moc.. na nákupy samozřejmě.. ale my jsme do Chomutova.. spíš jsme byli ve
vesnici..
A: A jak se změnily třeba i ty společenský akce tady po tom osmdesátým devátým?
B: Jednoduše.. já jsem na ţádný společenský akce nechodil takţe já nevím jak se
změnily...
A: Jak to, ţe jsi nechodil?
B: No já jsem nechodil na ţádný plesy..
A: A třeba na ty stezky odvahy a takovýhle akce?
B: Ne to se nedělalo.. tenkrát nic takovýho nebylo.. třeba stezka odvahy to začala
Renata dělat pro ty děti, ale to jsou aktivity, který tady nikdy nebyly podle mě.. ţe
někdo něco vymyslel a rozjelo se to a my v tom pokračujem to je něco jinýho.. to je to
samý jako ty vodní hrátky.. kaţdej má nějakou představu jinou.. ve fůře vesnicích vodní
hrátky nebo takovýhle aktivity vůbec nejsou.. je to všechno v lidech.. to samý v lidech
je to jak jsem ti říkal ten hokej jak jsme hráli v zimě.. protoţe naši rodiče.. táta ne..
kamarádů rodiče dělali kluziště.. tu moţnost měl kdokoli to udělat.. v uvozovkách za
kaţdým blokem byl nějakej asfaltovej plácek a tu moţnost měl kdokoli.. ale nedělal to
kdokoli.. dělali to jenom ty lidi, který nebyli vyloţeně líný.. kterým záleţelo ať si trošku
uţijou ty děti.. takţe takhle.. dřív takovýhle aktivity absolutně nebyly.. nepamatuju si
ţe, by byly stezky odvahy.. lampiónový průvody byly no.. to jsme šli s lampiónkem.. a
to jsem docela chodíval rád..
A: A to bylo co?
B: Já nevím.. já nevím co to bylo za výročí.. nějakej lampiónovej průvod.. měli jsme
lampióny zapálili jsme si svíčky a my jsme takhle chodili a bouchali do cizích
lampiónků, aby jim chytily samozřejmě.. a došli jsme vţdycky na letňák.. letňák byl
plnej balónků.. ty se sfoukly.. zhasly světla a promítaly se pohádky.. nazpátek jsme šli
asi bez lampiónků.. lampiónový průvody.. ale co to bylo za výročí neptej se mě.. nějaký
výročí zase.. VŘSR?.. nějaká takováhle bejkárna, ale proč s lampiónama nevím.. první
máj, ţe by to byl lampiónovej?.. nevím.. zkrátka vím, ţe byl lampiónovej průvod.. to
bylo lampiónků.. celej průvod nás chodil.. a to jsem se těšil to jo.. ještě v osmnácti si
pamatuju, jak jsem se těšil (smích).. na pohádky jak půjdu s balónkem no..
A: Později mimo práci jaký jsi měl aktivity?
B: Mimo práci aktivity?.. na baráku jsem dělal.. jenom barák nic víc barák.. a to jsem
měl zase štěstí, protoţe jsem tenkrát koupil.. nevím jak se mi to podařilo.. asi v bazaru..
jsem koupil auto nákladní malý.. a právě díky tý práci co jsem měl.. ţe jsem měl
vlastně.. v týdnu buď jsem byl pětkrát v práci a nebo jsem byl dvakrát v práci v týdnu..
takţe já měl dost volna přes den.. vţdycky jsem se vyspal a přes den jsem měl od rána
do večera volno.. protoţe ono tenkrát ono se nestavělo dobře.. protoţe nebylo moc
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materiálu.. a furt si musela něco shánět.. furt to nešlo.. proto jsou ty okna takový jaký
jsou protoţe tenkrát přišly tydlety okna.. já jsem si představoval větší okna, ţe by mohly
bejt.. holt nebyly.. ale aspoň to štěstí bylo, ţe byly aspoň tyhlety.. já jsem si je hned
mohl odvézt.. já jsem objíţděl furt staviva dokola.. sháněl jsem sháněl jsem sháněl
jsem.. takţe vyloţeně moje aktivita byla po práci sem a tady jsem něco dělal.. a
pochopitelně s dědou Jardou, kdyţ přišel..
A: Postupem času, kdyţ uţ ten barák byl hotový?
B: Postupem času Věruško na baráku nemáš nikdy hotovo to bys uţ mohla vědět.. na
baráku nikdy není nic hotovýho.. proto mě to baví ten barák.. protoţe to je práce pořád
dokola, ale to se mi líbí.. mě se nelíbí .. já bych nemohl bejt v paneláku.. já bych byl asi
notorik, kdybych byl v paneláku.. to bych byl věčně v hodpodě.. asi.. já nevím.. já
nevím co bych dělal.. modelařinu moţná.. teď si uvědomuju, ţe jsem něco lepil tenkrát..
ruce jsem měl od lepidla zacpaný.. moţná tohle.. ale nepamatuju si, ţe bych chtěl dělat
něco jinýho..
A: Takţe barák ti vlastně zabral všechen volný čas a aţ teď jak chodíš s těmi chlapy tak
to je taková aktivita ve volném čase?
B: Ale to je vyloţeně ve volnym čase.. to je mimovolní aktivita.. nebo volnočasová.. to
je v uvozovkách ta práce se nedá zaplatit.. ale nás to baví a zvlášť kdyţ to funguje..
počkej aţ uvidíš ty hodiny.. v ţivotě by nás nenapadlo.. původně to měl bejt orloj..
nakonec jsem říkal no Jirko.. včera tam byl a on kluci ,ale to maj bejt hodiny ne aby to
byl orloj jako klasickej ale, ţe to maj bejt nějaký kouzelný hodiny.. (vyprávění o
hodinách pro děti které vyrábějí).. no takţe teď veškerej volnej čas je barák rozdělenej
s támhle s tím.. plus ty výlety co děláme rodiny pochopitelně..
A: Kdyţ to tak shrneš tak jaký období bylo zatím v tvém ţivotě pro tebe nejhezčí?
B: V kaţdým případě období.. ale protoţe já jsem sobec.. já jsem šílenej sobec jo.. já
bych vás nepotřeboval jako rodinu.. já jsem šílenej sobec doopravdy.. já to vím o sobě..
nejhezčí období pro mě bylo Švýcarsko.. to bylo absolutně.. a taky nejjednodušší.. tam
se o tebe postarali.. tam jsi pracovala od rána do večera to je pravda.. tam jsi dělala jak
šroubek ale o nic jsi se nemusela starat.. jídlo jsi měla.. ubytování.. v teple všechno..
akorát práci samozřejmě ale vím jak tak nějak ty práce maj jít po sobě co potřebujem..
tak akorát materiál říct Patrickovi.. a to bylo nejhezčí.. ale je to jenom díky tomu, ţe tam
člověk nemusí přemejšlet v tu chvíli a můţe úplně vypustit palici.. a jedeš akorát
pracuješ.. v uvozovkách jako za komunistů.. tady ti řekli tohle bys měl dělat.. hotovo..
hrozně jednoduchej ţivot v tu chvíli.. ale byl hezkej.. díky krajině.. ta práce dobře.. je to
práce.. ale mě hrozně se líbily ty hory a tyhlenty krásný věci.. jak říkám jak jsem sobec
velkej tak tam zrovna kdyţ jsme chodili po těch výstupech a kdyţ jsem viděl nějaký
krásy tak tam jsem chtěl abyste byli se mnou.. abyste to viděli tu krásnou věc se mnou..
ale jinak vás nepotřebuju.. tamhle podívej tamhle je kostel a hotovo mazej zase do
Čech.. ne .. ale takhle to určitě...
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Tazatelka / informátorka - A:
Název projektu: Ţivot v pohraničí z pohledu čtyřgenerační rodiny
Datum: 16. 4. 2010
Jméno tazatelky / informátorky: A (Věra Okénková)

Co se týká mých rodičů, tak asi bliţší vztah jsem vţdycky měla k mamče.. byla pro
mě často takovým útočištěm před taťkou a musim říct, ţe to pro mě byla spíš vţdycky
kamarádka. Taťka, ten na druhou stranu byl na mě dost přísnej. Myslim, ţe chtěl, aby ze
mě něco bylo, tak mě někdy opravdu dost cepoval. Pamatuju si, ţe kdyţ jsem byla
malá, taťka dělal na šachtě. Jednou přišel ze šachty domu a přivedl pejska a od tý doby
jsme měli Káju. Taky vim, ţe vţdycky Kájovi vozil ze šachty mraţenky. Byla tam třeba
rajská nebo svíčková a různý jiný jídla a Kája to vţdycky dostával k večeři. Já jsem na
něj koukala z okna a tu rajskou mu děsně záviděla. Potom si samozřejmě pamatuju, ţe
jezdil do Švýcarska a to byly opravdu dlouhý léta co tam jezdil.. asi od mých šesti let aţ
skoro do současnosti. No a teď má firmu se zabezpečovacíma systémama a dělá taky
hodně montáţe. Mamča to si mlhavě pamatuju, ţe kdyţ jsem byla malá tak dělala v těch
Potravinách. Do dneška si ale pamatuju některý její kamarádky z týhle práce. A pak, tak
nějak kdyţ uţ jsem chodila do školy, tak začla podnikat. To dělá vlastně dodneška. Má
krámek s textilem, kde jí prodává prodavačka a taky doma dělá účetnictví.
Narodila jsem se 24. 4. 1988 v Lounech. To kdyţ je řeč o mym narození, tak se
nikdy nezapomene zmínit historka, ţe v Lounech proto, ţe v chomutovský porodnici
zrovna malovali, tak mamču museli vézt do porodnice aţ do Loun. Ze svýho ranýho
dětství si pamatuju hlavně jak mě hlídala prababička s pradědou. Vţdycky mi připravila
těsto a já jsem celej den u toho vydrţela sedět a „pekla jsem“. Ona si se mnou hrozně
moc hrála. Hrály jsme si třeba i na prodavačku a nebo jsme chodily na procházky. Za X
jsou takový rybníky a tak mě vţdycky vzala tam a krmily jsme tam labutě. Moţná, ţe to
uţ i bylo v době, kdy jsem chodila do školky a oni si mě vţdycky po školce brali neţ
naši přišli z práce.. aspoň takhle si to pamatuju. Do školky jsem chodila sem do X a
vzpomínam si na spoustu věcí z toho. Měla jsem tam velkou lásku Honzíka.. to byl
kluk, kterej bydlel kousek od nás a strašně jsme se milovali. Chodili jsme potom i spolu
ven. Často jsme chodili na kopec.. to je u nás za barákem takovej kopec, kterej vede
směrem na Březno. To si vzpomínám.. to uţ jsme ale asi byli větší.. jednou jsme tam
spolu jeli na kole a pak jsme to sjíţděli dolu. Nahoře mi Honzík řekl, ţe to nesmim
brzdit a musim co nejvíc šlapat, aby mi to nejelo tak rychle.. protoţe jsem se
samozřejmě z toho tehdy pro mě obrovskýho kopce bála sjet, tak mi jakoby poradil. No
a já naivka mu na to skočila. Ještě ke všemu ta cesta to je panelka, takţe to pěkně
drncalo kdyţ jsme se řítili dolu. Sice jsem dojela uplně hotová ale přeţila jsem to. Taky
jsem se hodně bavila s Nikolou. Ta chodila taky se mnou i do školky a samozřejmě byla
taky z X. Měla mladší ségru a tak jsme si takhle ve třech hrozně moc hrály. Často
chodily třeba k nám na zahradu a tady jsme blbly ale asi nejvíc jsme si vyhrály
s bárbínama. Já jsem měla vţdycky krásný.. naši mě trošku rozmazlovali, a tak jsem
měla pokaţdý tu nejnovější bárbínu jaká byla.
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Do školy jsem potom šla na Beethovenku v Chomutově. Tam automaticky chodily
všechny děti z X, protoţe to bylo asi nejblíţ. Moc nás ale z X nebylo co jsme šli ten rok
do školy, a tak většina byly chomutovský děti. Tam jsem chodila ale jenom dva roky a
protoţe mi to ve škole docela šlo, tak mi naši navrhli jestli nechci jít na jazykovku. Já
jsem s nadšením souhlasila, protoţe tam chodil kluk, kterej se mi hrozně líbil. Tak jsem
od tý doby jezdila aţ na Zahradní. Z X jsem musela dojíţdět asi čtvrt hodiny autobusem
a dalších čtvrt hodiny trolejbusem. Naši tam samozřejmě ze začátku jezdili se mnou,
protoţe to bylo pro malý dítě docela sloţitý se v tom zorientovat aby ten trolejbus jel
zrovna tam, kam jsem potřebovala. Tady v tý škole jsem od třetí třídy měla němčinu a
pak od šestý angličtinu. Chtěla jsem jít taky radši na angličtinu, ale naši nebo moţná
spíš taťka chtěli abych dělala němčinu. Ţe tady, kde bydlíme je to mnohem důleţitější
umět německy. Byla nás ale oproti angličtinářům malá skupinka co jsme dělali
němčinu, tak to bylo lepší. Na základku nevzpomínam moc ráda, hlavně na druhej
stupeň. Začla jsem se pak hodně zajímat o kluky a učení mi moc nešlo. Nikdy jsem
nebyla takovej typ člověka, kterej kdyţ něco slyší na hodině, tak mu to stačí a uţ si to
pamatuje. Tim ţe jsme byli v jazykový třídě, tak na nás kladli větší nároky i ve všech
ostatních předmětech. Do dneška nezapomenu jak nás naše třídní hlídala a nesměly
jsme s holkama chodit ani o přestávkách ve skupinkách na záchod. Bavily jsme se totiţ
s klukama z vyšších tříd a ona z toho šílela. Ţe prej chodíme na ten záchod takhle jenom
proto, abysme se před těma klukama předváděly. Nesměly jsme se ani s nima bavit.. to
bylo hrozný, přitom to byli normální kamarádi. Potom po škole jsem měla tu nevýhodu
ţe všichni se kterýma jsem se bavila bydleli na sídlišti u školy a já aţ tak daleko. Tak
jsem často po škole zůstávala na Zahradní abych mohla být s nima venku. To ale stejně
nebylo nic moc.. všichni mohli jít domu převlíct se, hodit batoh domu a já to musela
všechno pořád tahat. Tim jsem docela trpěla, protoţe většinu kamarádů jsem měla tam a
tady v X skoro nikoho. Naši taky kolikrát nechtěli abych tam po škole zůstávala a
musela jsem hned co skončila škola domu. Často jsem pak o víkendech přespávala u
kamarádek, který bydlely tam a to jsem pak s nima mohla být venku.
Tady v X jsem měla dá se říct jenom jednu kamarádku - Pavlu, kterou jsem znala uţ
od dětství. Ta ale byla o víc neţ tři roky starší neţ já, a tak to kolikrát nedělalo dobrotu.
Taťka mi postavil na zahradě takovej dřevěnej domeček, kde byly i houpačky a různý
jiný věci na blbnutí. Z toho domečku máme spoustu záţitků. Pamatuju si jak jsme v létě
naše vţdycky prosily jestli tam můţem v noci spát a oni ţe jen kdyţ bude víc jak deset
stupňů nebo něco takovýho. Tak jsme vţdycky hypnotizovaly teploměr a byly šťastný,
kdyţ to vyšlo. Taťka je a byl hroznej kutil, takţe nám vyráběl takovejch věcí. Jednou
nám vyrobil třeba minigolf ze dřeva.. tak jsme měli po celý zahradě rozestavěný různý
překáţky ze dřeva. A takhle u nás na zahradě jsme trávily většinu volnýho času. Kdyţ
uţ jsme byly ale trošku větší, tak za Pavlou začala jezdit sestřenice z Prahy, která byla
ještě o něco starší neţ ona. Samozřejmě kdyţ se ve vesnici takhle objevila nějaká nová
holka a ještě k tomu z Prahy, tak se všichni kluci hned s ní chtěli bavit. Chodila jsem
často s nima, a tak jsem hodně brzy pod vlivem starší kamarádky vyměnila bárbíny za
zájem o kluky. Sranda ale byla, ţe vţdycky, kdyţ sestřenice odjela, tak se s náma
najednou uţ nikdo zase nebavil a Pavla, kdyţ zmizeli kluci z dohledu hned běţela
k nám si hrát se mnou s bárbínama. Takhle jsme chodily ven nebo si hrály ale většinou
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o víkendu nebo pak o prázdninách, protoţe jsem po škole měla různý koníčky. Většinu
jsem si vymyslela sama, ţe zrovna tohle chci dělat, ale po nějaký době mě všechno
přestalo bavit a naši mě nenechali abych s tim skončila. Takţe jsem chodila na kytaru,
k tomu jsem musela mít ještě nějakou hudebku, která byla pro všechny co takhle
začínali hrát na nějakej nástroj, chodila jsem na tancování a to několikrát týdně a taky
na malování. Asi mě to i bavilo, protoţe všude jsem měla nějaký kamarády, ale nejhorší
bylo, ţe jsem se vracela domu mnohem později neţ ostatní děti a potom jsem hned
musela dělat úkoly na druhý den do školy a přitom jsem koukala z okna jak ostatní děti
z vesnice lítaj venku, zatímco já se musim učit. Na to si vzpomínam moc dobře.
Málokdo takhle z vesnice měl v tý době totiţ nějaký krouţky na který chodil. Většina
dětí asi přilítla domu, hodily do pokoje tašku a letěly ven.. to jsem já nemohla a hrozně
mě to štvalo. Kromě toho jsme s našima taky hodně jezdili na různý výlety nebo do
Prahy na muzikály. To mě tam brali opravdu často a díky tomu teď muzikály miluju
(bez ironie). Pamatuju si ţe většinou celý letní prázdniny jsem někde byla. Jezdila jsem
na dlouho k příbuznejm na Moravu, jeli jsme s našima do Švýcarska, pak s babičkou
třeba do Německa, na soustředění s tancovánim...
S tim Švýcarskem to mi připomíná jak naši třeba odjeli na měsíc nebo i na dýl tam a
já jsem zůstala doma a hlídala mě babička. To bylo ale kdyţ uţ jsem byl někde v osmý
devátý třídě a pak asi i ještě na gymplu. To bylo šílený. S babičkou jsme to společně
obě těţce snášely a já se vţdycky nemohla dočkat aţ se mamka vrátí. Babička si totiţ
asi představovala, ţe s ní budu sedět doma a budeme hrát spolu nějaký hry, zatimco já
uţ jsem chtěla právě lítat ven za klukama, a tak jsme se nedokázaly shodnout. Teď kdyţ
na to tak vzpomínám tak naši tam byli vţdycky asi určitě dýl neţ měsíc, protoţe jsem za
nima pokaţdý na jarní a velikonoční prázdniny jezdila. Tam to bylo nádherný. Úţasná
příroda, čistej vzdoušek, paráda.. ale kamarády jsem tam nikdy neměla. Párkrát od
našich zaznělo něco jako ţe bysme se tam přestěhovali ale o tom já jsem nechtěla nikdy
ani slyšet.. hlavně kvůli těm kamarádům, který jsem měla tady. Dneska uţ bych moţná
přemýšlela jinak ale asi taky ne, protoţe ty lidi tam mi moc neseděj.. jsou takový hrozně
chladný a odměřený podle mýho názoru.
No a potom kdyţ jsem se v devítce nebo uţ v osmičce, to nevim, rozhodovala kam
pujdu, tak jsem chtěla na gympl. Nevim uţ jestli já jsem chtěla.. moţná v tom byl zase
trošku tlak mýho taťky. Co si pamatuju ale je, jak se mi učitelky na gymplu
„vysmívaly“ ţe já se svýma známkama bych chtěla na gympl. Samozřejmě takovejhle
postoj měli i ty největší šprti od nás ze třídy. Vlastně jsem se na gympl hlásila uţ v šestý
třídě, ale to mě tenkrát nevzali. Z devítky jsem se teda hlásila do Klášterce, coţ je taky
zajímavá story a pak jako druhou moţnost jsem si dala chomutovskej gympl. Do
Klášterce jsem chtěla hlavně z toho důvodu, ţe se tam víc zaměřovali na jazyky.
Přijímačky byly opravdu srandovní. Byly jsme v celý třídě, kde se ty přijímačky psaly,
jenom tři co dělali zkoušku na čtyřletej gympl.. ostatní byli na šestiletej.. a z toho jsem
tam byla já, moje spoluţačka ze třídy a jeden kluk z Klášterce. Ten k nám o přestávce
přišel a řiká: „ Víte, ţe z nás berou jenom jednoho.. a to jsem já?!“ Taky chování
učitelek, který ho očividně znaly tomu naprosto nasvědčovalo. No nedopadlo to
samozřejmě jinak neţ kluk očekával. Vzaly jeho a potom na odvolání i mojí
spoluţačku. Nejhorší na tom bylo to, ţe šance na přijetí na chomutovskej gympl byly
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mnohem menší neţ do Klášterce. Uţ jsme s našima začli uvaţovat i nad soukromym
gymplem. Nevim jak je to v Praze, ale u nás rozhodně soukromý školy jsou takovou
záchranou pro lidi, který se nikam nedostanou. Nevim jakym to bylo zázrakem, ale na
chomutovskej gympl mě vzali a já jsem se rozhodla, ţe těm šprtům od nás ze základky,
který tam taky šli ukáţu, ţe kdyţ budu chtít, tak budu stejně dobrá jako oni. V tý době
uţ jsem asi ani na ţádný krouţky nechodila. Mám pocit, ţe se všim jsem skončila tak
nějak v šestý sedmý třídě, kdyţ jsem onemocněla. S kytarou a malovánim jsem ale
moţná pokračovala i trošku dýl.
Na gymplu to pak bylo super. Byla to hrozná makačka ale měli jsme parádní třídu.
Sice jsem ze začátku byla nešťastná z toho, ţe jsem nešla do stejný třídy jako moji
spoluţáci ze základky ale nakonec to bylo asi dobře. Bylo to kvůli tomu, ţe oni zůstali u
němčiny, zatimco já jsem si nechala angličtinu a němčinu jsem vyměnila za
francouzštinu. Na gymplu byli skvělý učitelé a i naše třída byla dobrej kolektiv do
určitý doby. Gympl pořádal akce, ţe v prváku se jelo na lyţák, ve druháku na cyklisťák
a ve třeťáku na vodák. Já jsem byla jenom na tom vodáku, ale to stálo opravdu za to.
Protoţe rodiče jednoho ze spoluţáků měli takovou hospodu nebo diskotéku nebo jak to
říct, tak jsme tam trávili společně snad kaţdej víkend.. no kaţdej to asi nebylo ale
pokaţdý, kdyţ někdo slavil narozeniny, tak to bylo tam a sešla se vţdycky celá třída a
někdy i některý z učitelů. Takhle idylický to bylo asi do čtvrťáku, kdy začly hádky
ohledně zařizování maturáku a tak. Docela nás to jako třídu hodně rozdělilo, ale to uţ je
zapomenutý. Kdyţ jsem pak odmaturovala se samýma jedničkama měla jsem sto chutí
to jít těm učitelkám na základce ukázat. Během toho, co jsem byla na gymplu mě taky
naši hrozně moc podporovali co se týče těch cizích jazyků, takţe mi o prázdninách
zaplatili jazykovej kurz ve Francii na šest týdnů, další rok znovu na tři týdny a pak ještě
jednou v Anglii na tři týdny.
Co se týče týhle oblasti tak jsem to tu ve skutečnosti nikdy ani jako pohraničí
nevnímala. Spíš jsem vnímala třeba to, ţe ţiju na vesnice. Furt jsem si řikala jakej je to
tady zapadákov a srovnávala jsem to hlavně s tim městem. Je pravda, ţe asi jedinou věc
proč to tu vnímat jako pohraničí bych viděla, ţe opravdu blízko je Německo, a tak jsme
jezdili třeba s našima nakupovat oblečení tam, protoţe to je pro nás přibliţně stejně
daleko moţná i blíţ neţ do Prahy.. teda časově myslim. A taky teda to, ţe kdyţ jdete
nakoupit v Chomutově do Globusu, tak ten je narvanej Němčourama. To mi teda hodně
vadí, protoţe se tam chovaj jak kdyby oni byli páni a my nějakej póvl.. nebo mi to tak
aspoň připadá. My kdyţ jedeme do Německa tak s nima musíme mluvit německy ale
kdyţ oni přijedou sem tak si myslí, ţe se kvůli nim kaţdej přetrhne a bude s nima mluvit
německy.. kdyby se naučili aspoň pár základních vět česky určitě by to kaţdej
ocenil..tohle vim ţe jsem v jednu dobu hodně řešila. Na druhou stranu v Německu
kousek za hranicema je obchod se sportovnim zboţím, kde pracujou asi dva Češi, a tak
český zákazníci se tam můţou domluvit česky a ještě k tomu tam my jako Češi máme
nějakou slevu. Nevim jestli se to Němcům opravdu tolik vyplatí, ţe jezdí na nákupy
sem.. na druhou stranu bych řekla ţe oni maj mnohem větší výběr neţ mi tady. Minule
kdyţ jsem viděla německej autobus zaparkovanej u Glóbusu zaplněnej německejma
důchodcema.. zajeli si na výlet do českýho Glóbusu.. to je paráda.
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Jako problém tady vidim moţná i ty Vietnamce. Jako s lidma, s nima ţádnej problém
nemam, ale jděte se podívat po chomutovským hlavním náměstí a uvidíte jeden
vietnamskej obchod s hadrama vedle druhýho. Nevim, jak to je v jiných městech ale
v Praze tohle určitě neni. Kdyţ jsem se jednou před kamarádkama z Prahy pohoršovala,
ţe si teď uţ Vietnamci otevřeli obchod s potravinama i u nás v X, tak to nechápaly jako
něco špatnýho. Zatimco tady, kde ty Vietnamci zabíraj uţ skoro všechno to vnímáme
jinak.
Další problém, kterej mě tady drásá je šachta a celkově ţivotní prostředí. Bylo to tu
tak krásný a klidný a před několika rokama nám za barákem postavili ţeleznici. Za
ţeleznicí je sice ještě pořád kopec, na kterej jsme chodili kdyţ jsme byli malý ale ten
pujde za pár let taky pryč protoţe aţ tam pujde šachta. A před ţeleznicí, blíţ k našemu
baráku, se právě staví rychlostní silnice. Strašný.. ještě k tomu jak tady ty lidi vůbec
nepřemejšlej. Před pár lety udělali za velký prachy nájezd na nádraţí a teď ho budou
kvůli silnici bourat, a přitom o tom uţ tehdy věděli a silnička po který se chodí na kopec
a která je taky docela nově udělaná je teď uplně zdemolovaná tim, jak po ní jezděj těţký
auta, který pracujou na stavbě tý silnice. Ještě k tomu oni tady k tomu nemaj vztah,
takţe všechen bordel vyhazujou ven a prach, kterej tam natahaj, tak tam taky nechaj.
Kdyţ tam chodíme na procházku se psem, tak tam je na tý silnici od nich
několikacentimetrová vrstva prachu.. a já jsem ještě k tomu na prach alergická takţe
šílený. Co se týče tý šachty tak sice se řiká, ţe to X nezabere ale oni maj takovou moc,
ţe si podle mě můţou udělat cokoli, takţe toho se opravdu bojim ţe se něco takovýho
jednou můţe stát. Nedokáţu si představit, ţe by místo, který znam od malička a ţije
tady moje rodina uţ po několik generací srovnali se zemí. A i kdyby to tu šachta
nevzala tak mít jí hned za barákem neni taky ţádný terno. Oni sice pořád argumentujou
tim, ţe se to pak zatopí a bude tady krásný rekreační středisko ale kdy? Třeba se toho já
ani nedoţiju a i kdyby jo tak ty roky dejchání toho prachu ze šachty a toho hluku to
nevyváţí.
Co se týče kladů, tak tevim co bych zmínila. Moţná to, ţe je to blízko do toho
Německa, kdyţ si chci nakoupit nějaký oblečení, tak většinou maj lepší věci neţ tady u
nás. A nebo klad pro mě je, ţe to máme blízko na hory. Od malička mě naši vedli ke
vztahu k horám a k zimním sportům, takţe o víkendech někdy vezmeme auto a jedeme
si zajezdit třeba s přítelem na snowboardu. Hlavní proč se mi tady líbí je, ţe to tu
miluju. Ţe jsem tady prostě vyrostla a chci tady proţít zbytek svýho ţivota.
To, ţe mam tady k tomu takovýhle vztah jsem poznala aţ kdyţ jsem šla na vejšku do
Prahy. Předtim, kdyţ mi bylo tak patnáct tak bych byla šťastná jak blecha, kdybych
věděla, ţe budu bydlet sama v Praze. Vţdycky kdyţ jsme jeli s našima do Prahy, tak to
byl pro mě svátek. Za prvý proto, ţe jsem věděla, ţe si budu moct koupit něco na sebe a
za druhý proto, ţe jsem měla šanci, ţe naše ukecam, abysme šli do Mekáče. Kdyţ jsem
ale potom v těch devatenácti přišla do Prahy, byl to pro mě horor. Uţ jsem v Praze tři
roky a pořád jsem si nezvykla. S našima bydlíme v baráčku se zahrádkou, kdeţto
v Praze jsem zavřená v paneláku. Taky to, ţe tam člověk nemá ţádný místa, který by
mu připomínaly něco, co proţil ani ty lidi, který by znal. Samozřejmě jsem si tam
udělala pár kamarádů a některý mi budou i chybět aţ se vrátim zpátky ale neni to tam
prostě pro mě ono. Uvědomuju si, ţe existuje spousta mnohem krásnějších míst na
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ţivot, ale táhne mě to prostě zpátky do X a nemůţu si pomoct. Muj taťka by byl
nejradši, kdybych se sebrala a odstěhovala se někam do ciziny ale já nechci.
Samozřejmě, ţe v Praze je víc moţností, víc kulturních a společenských akcí a všechno
ale tady v Chomutově taky nějaký jsou a kdyţ tam člověk jde, tak alespoň má velkou
šanci ţe potká nějaký známý a tak, kdeţto v Praze jentak nikoho náhodně nepotkáte. Na
druhou stranu musim připustit, ţe muj pohled je třeba zkreslený tim, ţe se mi teď stýská
po tom mém rodném prostředí a aţ budu zpátky, tak toho budu litovat a budu zase řikat
jak to v Praze bylo super. Muj současnej pohled na tuhle věc ale je prostě ten, ţe uţ se
hrozně těšim aţ dodělam školu a vrátim se. V Praze bydlim s přítelem, který je taky
z Chomutova a do Prahy šel vlastně kvůli mě a máme na to stejný názor. Ten se chce
taky vrátit do Chomutova za kaţdou cenu. Samozřejmě si uvědomuju i negativní věci,
jako ţe to asi nebudu mít lehký si tu najít práci.. nebo minimálně to bude těţší neţ najít
si jí v Praze, ale to mě nemůţe od toho odradit. Kdyţ tak nad tím přemejšlim, a ţe nad
tim přemejšlim docela často, tak klidně budu za prací do Prahy kaţdej den dojíţdět, ale
chci si tady v X postavit svuj domeček se svojí zahrádkou.
Co se týče porovnání vzhledu Chomutova s Prahou, tak samozřejmě to se ani nedá
srovnávat. V Chomutově je stále spousta hrozných komunistických budov a hlavně
obrovský mnoţství paneláků ale v poslední době se tady taky hodně věcí opravuje. Na
druhou stranu centrum Chomutova je podle mě krásný. Náměstí, kostel, kulturní
středisko, park, divadlo.. prostě je to všechno jenom v menšim měřítku neţ v Praha.
Kdyţ se rozhlídnete v Chomutově, vidíte třeba všechno najednou.. krásnou historickou
budovu, paneláky, komunistickou stavbu, kousek přírody.. v Praze to tak neni.. to jste
prostě v historickym centru nebo na sídlišti. A moţná i tim, ţe většina mýho ţivota
v Praze probíhá na tom sídlišti, tak si mě tolik nezískala. Musim ale připustit, ţe kdyţ
jsem o víkendu u našich a jdeme třeba s mamkou do Chomutova, tak pořád chodim a
řikam co všechno bych zlepšila a tak. Taky v rámci X o tom pořád přemejšlim. Otevřít
nějakou kavárnu, otevřít knihovnu.. něco, aby se tu ten kulturní ţivot trošku pozdvihnul,
ale je to těţký, protoţe by tu asi nebyl dostatek lidí, který by to ocenili a který by to
vyuţívali.
Co se týče společenského ţivota, tak si nepamatuju, ţe by se tady toho nějak moc
dělo kdyţ jsem byla malá. Vim ţe byla nějaká Mikulášská a nějaký karnevaly ale to je
tak všechno. Taky si vzpomínám ţe jsem byla párkrát na dětskym dnu, ţe tam byl
nějaký nafukovací skákací hrad nebo něco takovýho, ale ţe bych chodila pravidelně
kaţdej rok to si nepamatuju. Potom kdyţ uţ jsem byla větší tak jsem na dětskej den
chodila spíš pomáhat, ţe jsem stála u nějaký atrakce pro děti. Ale teď je tady těch akcí
opravdu hodně. Moţná to víc vnímam i proto, ţe taťka s partou svých kamarádů se o to
hodně staraj a připravujou různý atrakce a tak. Pravidelně se tu uţ nekolik let koná
Masopust, kde si vţdycky připraví a zahrajou nějakou sarkastickou scénku, Dětský den,
Čarodejnice, Stezka odvahy, Vodní hrátky, Fesťák, pak tu jsou i nějaký sportovní akce..
no opravdu ten společenskej ţivot se tu hrozně moc rozvinul.
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6.2.

Příloha č. 2: Vzhled obce X:

Budova obecního úřadu: fotografie č. 1-3

Historická fotografie
budovy obecního
úřadu,
pravděpodobně
z období po únoru
1948. Autor
neznámý.
Zdroj:
http://www.x.cz/fotog
aleriehistorie/pohlednice-afotky/.
Budova obecního
úřadu, v období
socialismu
Místního
národního
výboru, z roku
1972. Autor
neznámý.
Zdroj: Kronika
obce X, rok
1972.

Současný vzhled
budovy obecního
úřadu.
Zdroj: Foto Věra
Okénková,
1.5.2011.
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Náměstí obce X: fotografie č. 4-5
Budova základní
školy v obci X,
zvonice a Boţí
muka. Fotografie
pochází z období
po druhé světové
válce. Autor
neznámý.
Zdroj:
http://www.x.cz/f
otogaleriehistorie/pohledni
ce-a-fotky/.

Bývalá základní
škola, kterou
navštěvovali
děti z obce X do
roku 1978 a
místní zvonice,
která
představuje
dominantu obce.
Zdroj: Foto
Věra Okénková,
1.5.2011.
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„Stará“ hospoda: fotografie č. 6-7
Bývalá místní
hospoda, ve které
se konalo mnoho
společenských
událostí, na které
informátoři často
vzpomínají.
Pravděpodobně
z období První
republiky.
Zdroj:
http://www.x.cz/f
otogaleriehistorie/pohledni
ce-a-fotky/.

Budova bývalé
hospody.
V současné době je
budova ve
zchátralém stavu a
sídlí v ní obchod
s potravinami,
který vedou
občané vietnamské
národnosti.
Zdroj: Foto Věra
Okénková,
1.5.2011.
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Hospoda „U Hřiště“: fotografie č. 8-9
Hospoda „U
Hřiště“, která
slouţila také
jako místní
kino, na
počátku 70. let
20. století.
Autor
neznámý.
Zdroj:
http://www.x.c
z/fotogaleriehistorie/pohled
nice-a-fotky/.

Současná
podoba
hospody „U
Hřiště“, v níţ
se koná mnoho
společenských
událostí, které
pořádá obecní
úřad.
Zdroj: Foto
Věra
Okénková,
1.5.2011.
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Koupaliště: fotografie č. 10-12
Fotografie
z počátku 70. let
20. st. zachycující
rybník, na jehoţ
místě bylo
vystavěno
koupaliště. Autor
neznámý.
Zdroj: Kronika
obce X, rok 1979.

Výstavba nového
koupaliště začala
v roce 1977.
Zdroj: Kronika
obce X, rok 1979.

Současná podoba
místního
koupaliště.
Zdroj: Foto Věra
Okénková,
1.5.2011.
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Hlavní ulice: fotografie č. 13-14
Hlavní ulice
v horní části
obce v roce
1973.
Zdroj: Kronika
obce X, rok
1973.

Současný vzhled
téţe ulice.
Zdroj: Foto Věra
Okénková,
1.5.2011.
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6.3.

Příloha č. 3: Ukázka z Kroniky obce X – rok 1972:
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X

obci X
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221

obci X
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