
Takže ty chceš vyprávět vo tom, jak to bylo, když jsme se vlastně narodili a tahleta doba…? 

 

Jo, já vás poprosím, kdy a kde jste se narodila; kde jste vyrůstala 

 

(úsměv) No já jsem se narodila v Praze. A bylo to sedmého června 1950, to je strašný, to je 

strašně dlouho. A vyrůstala jsem v Košířích. A chodila jsem do školy na Plzeňskou, tenkrát to 

byla ještě normální škola. Dneska se tomu říká černá škola, protože je to plný cikánů. (úsměv) 

Takže já když jedu kolem, tak se na to nekoukám s takovou tou nostalgií, ale spíš s hrůzou co 

teda z toho je. No tak tam jsem chodila vod první do pátý třídy, pak jsem teda chodila na tu 

Plzeňskou přímo a to bylo vod pátý do devátý třídy. No pak jsem se šla, pak jsem se vyučila 

v oboru švadlena, chtěla jsem jít na střední školu, jelikož na střední školu se tenkrát jentak 

nedostalo, tak jsme, tak jsem si šla na tenhleten obor s tím, že potom půjdu na střední školu 

jako v oboru. Jenomže samozřejmě člověk jak čuchne k penězům trošku, tak už se mu pak na 

tu školu nechce a tenkrát ještě nebylo takový uznávání jako že by střední škola, škola vůbec 

pro ženskou. Že jo, protože se vdáš a pak budeš mít děti. Nó, no takže jsem se vyučila, začla 

jsem pracovat teda ve svým oboru, v Moděvě, což bylo zakázkový krejčovský šití, a prádlo se 

tam šilo. A tím že jsem vlastně chtěla sama požádat vo střední školu, tak mi sami nabídli 

místo střihačky.  Což je vlastně po tý škole automaticky já jsem to místo dělala bez tý školy, 

dělala jsem pět let zakázkovou střihačku na prádlo. Pak jsem nastoupila do služeb, vlastně 

prodávat a brát míry a brát zakázky.  

 

A když byste mi pověděla, proč se vám nepodařilo… nebo co byl problém s tou střední 

po tý základce.  

Co byl problém? No protože ta,… vlastně tenkrát už to začínalo, tenkrát už začínalo, že 

všichni chtěli mít střední školy a učební obor je pro ty blbý. Jo, takže tenkrát tam byla strašná, 

strašnej nátlak, kór na oděvní průmyslovku. To tenkrát bylo kadeřnice a oděvní průmyslovky, 

jo. Takže pokud jsem neměla samý jedničky, což jsem neměla, tak jsem se tam nedostala. A 

větší šance teda byla po ukončení učebního oboru a z doporučení, jo? To se mi taky naskytlo, 

jo, to mi tam vlastně sjednali večerní školu, že bych dělala a pak že bych dělala mistrovou. 

Ale já bych nedovedla s lidma, já bych prostě nedovedla s těma holkama manipulovat. Mně 

by určitě vony rozkazovaly, místo abych já rozkazovala jim, jo. Takže z toho sešlo, chtěla 

jsem miminko, jo, a tak. No tak já jsem se vlastně takhle dostala za pult a to bylo, tenkrát 

prodavačky byly královny.  

 

Jo?  

No protože to se vlastně dalo všechno sehnat. Tenkrát byl takovej tady, že se to měnilo 

všechno, že jo. Ty prodáváš tam… 

 

A kdy jste nastoupila? 

 

Kdy? 

 

No.. 

To mě bylo, počkej, to mě bylo čtyřiadvacet. V 18 jsem se vyučila, pět let, to je třiadvacet. Ve 

čtyřiadvaceti, ve čtyřiadvaceti.  

 

Takže v ňákým sedmdesátým čtvrtým…  

No a hnedka na to jsem se teda vdávala a měla jsem tu Kateřinu, že jo no. Pak jsem byla tři 

roky doma a pak jsem se vrátila do svýho oboru. No takže ta práce spočívala i teda v tom, že 

jsme si dělali jakoby i zakázky v předstihu. To znamená, že jsme dostali i látky, nechávali 



jsme si to šít u nás, podle toho, jak kdo měl šmrnc, jak kdo vlastně chtěl vést ten krám. 

Tenkrát to už vlastně bylo něco podobného jako když jsi měl v soukromí ten krám. I když to 

bylo, my jsme byly družstvo, takže ty družstva zůstávaly, takový to bylo jakoby, jakoby to byl 

soukromník.  

 

Takže jste nespadali pod nějaký státní podnik?  

Ne, ne, ne, pod státní podnik. A do teďka ty družstva snad sou. Se zachovaly ty družstva. 

 

Hm, a kde to bylo tohle?  

Tohleto bylo, my jsme, já jsem pracovala na Zeleným pruhu, ta Moděva tam ještě je a pak 

jsem dělala na Bělehradský. 

 

Jo, v Nuslích.  

V Nuslích, pak jsem dělala v Lucerně taky no, a zase jsem se nazpátek vrátila na tu 

Bělehradskou.  

 

Jo, a to jste tam byla celou dobu v pozici prodávající? 

No to jsme byly dvě, jedna byla vedoucí a jedna byla prodavačka, ale bylo to úplně jedno, 

protože vždycky někdo musel bejt vedoucí.  

 

A ty zakázky pro tu firmu, to bylo normálně od lidí, co si tam nechávali šít ty věci?  

No buď to tam přišli lidi, tam byly látky, a chtěli si nechat něco ušít… no protože tenkrát nic 

nebylo, dneska už je to zaniklý, tenkrát se nic nesehnalo, v krámech prázdno. Takže tohleto 

bylo takový, jako prestižní práce hezká čistá. No a taky jsme to dělali tak, že jsme si z těch 

látek nechávali jako zákazníci, takže jsi si vždycky vymyslel jméno nějakýho zákazníka, 

adresu a na základě toho se ta věc ušila a vlastně se to potom prodávalo jako hotová věc. Ale 

bylo to dražší. Jo protože tam vlastně byla ta přirážka tý zakázky. No, no ale my jsme to měli 

z tržby. Takže když jsme si to hezky udělali, když jsme si to hezky prodali, tak jsme měli 

větší tržby a větší vejplaty. Jo, protože jsme byly placený, měly jsme základ a plus sme měly 

teda procenta z tržeb. 

 

Jo a jak to fungovalo se zásobováním s těma látkama? 

No tak to byly naše sklady.. Jo a to je taky zajímavý. To byly naše sklady a vlastně jednou za 

měsíc jsme měli schůzku. A ty schůzky, jak vono se to jmenovalo ty schůzky prosim tebe…? 

Tam byly, byly to přehlídky každej měsíc, jednou za čtvrt roku byla velká přehlídka a my 

jsme vybírali i ty modely, který chceme prodávat. Takže my jsme měli i modelový šicí dílny, 

kde nám vlastně šili modela, my jsme si podle těch modelů objednávali velikosti a kolik těch 

modelů chceme, co z toho nechceme a co z toho chceme. To bylo hezký, to byla docela 

taková zajímavá práce, protože jsme se tam i jakoby mohli družit. Jo a dali jsme si kafíčko a 

chlebíčky. Jo a takový to bylo, myslím si, že dnešní doba už to vůbec nezná.  

 

Hm, to asi ne no. 

No takže tam jsme si dělali tyhlety nábory a tam jsme si dělali výběr těch látek, který chceme. 

Vždycky takhle to byly takový velký papíry a na tom byly kousky těch látek, kolik je těch 

metrů, že jo v tom skladě. No a podle toho jsme si to vybrali.  

 

No a fungovalo to bezproblémově? 

Fungovalo to bezproblémově.. 

 

Že jste si ukázali chci tolik toho a toho a to fakt přišlo, jo?  



Jo, jo, to jo. S tím nebyly nikdy problémy právě tím, že to bylo to družstvo no.  

Protože to jinde nefungovalo takhle hladce.  

Já si teda nestěžuju vůbec na nic v tomhle tom. To byla velká výhoda, další výhoda byla, že 

jsme tam měli poměrně dost velkou vůli a volnou ruku, takže jsme třeba si mohla doma 

zůstat, kdy jsem chtěla. Hlavně když bylo otevřeno. 

 

Fakt? To je dobrý (úsměv)  

Takže když třeba děti byly nemocný nebo jo, takže jsme se mohli i vystřídat. Že třeba 

dopoledne tam byla ta moje kolegyně a já jsem si vzala odpolední, když přišli rodiče domů a 

vohlídali mi děti, tak já jsem mohla jít do práce.  

 

Pomohla vám ta práce k nějaký síti známých, taky prodavačů?  

Ano.  

 

Jak tohle fungovalo? 

No tak to fungovalo tak, jako to fungovalo všude že jo, to je ten směnnej obchod. Já bohužel 

jsme toho moc nemohla nabídnout, že jo, z tohohle oboru. Ale měla jsme třeba kamarádku 

v kosmetice, takže jsem měla voňavky podpultovky. Ta zase měla kamarádku v botech že jo, 

takže mě tam dotáhla že jo. Takže já jsem měla boty svetry, všechno, jak jsme si holky mezi 

sebou telefonovaly. Přišlo to, mám to pro tebe a tuhle velikost a to už se vědělo. Takže to byla 

taková doba, my jsme v tom uměli chodit.  

 

No, to je právě zajímavý na tom. A bylo to teda přes kamarádky, který jste znala 

odjinud?  

No zase z jinejch krámů, protože jsme chodily na svačiny si. Jo nebo jsme se znaly, naproti 

byla velká Elektra, takže jsme se znaly z tý Elektry že jo.  

 

Já když jsem dělal rozhovor s paní na Petřinách, tak to měli zase tak, že se znali všichni 

z těch petřinskejch krámů, protože tam jako vzájemně do těch krámů chodili a díky 

tomu se seznamovali a vytvářeli si tu síť. Takže tady to bylo taky tak?  

Tady to zase bylo na tý Bělehradský, na tom Tyláku, tam zase všechno to taky fungovalo 

takhle. Že jo no, řezník! To jsou takový, to už dneska člověk úplně zapomněl, že nic nebylo, 

jo? Že když přišly banány, už šly telefony „Holky, přijďte si, mám tady pro vás banány, mám 

tady pro vás pomeranče;“. Takže my jsme v tomhletom, myslím si, že co se týče prodavaček, 

tak to bylo nejvýhodnější povolání. V tý době. 

 

Jo, jo a drželi jste takhle při sobě protislužbou bylo, že vy jste taky takhle zavolala, když 

bylo potřeba a primárně jste to teda držela pro ty prodavače?  

A to bylo úplně normální, dneska to zní strašně, ale tenkrát to bylo úplně normální.  

 

A chodili za váma třeba i lidi, jako normální zákazníci, co by třeba řekli „heleďte, tady 

až něco příde nebo tady až něco bude, podržte mi to“.   

Ale no tak to chodili, to choděj ještě teďko se to děje že jo, to ještě teď, to jako vždycky je, 

bude, že jako ten člověk chce ňákou takovou protekci. To jako dneska teda třeba v oboru 

oblíkání je všeho přehršle, ale stejně v něčem něco není no. Já nevím třeba rádia, nebo já 

nevím co by, počítače, až přídou různý součástky. Já nevím, jak to teďkon je, ale myslím si, 

že i teďko to je, že by člověk chtěl, až to přijde, tak mě zavolejte. Většinou jsou to bazary teda 

(smích).  

 



No a jak jste třeba koukali v tý době, já nevim, na seriály dejme tomu třeba ženu za 

pultem?  

Hele, vono záleží na každým, jak kdo byl vychovávanej, jo . Tak pokud teda tam byla, pokud 

to byli ňáký lidi, kterejm vzali majetek a kterejm doopravdy ty komunisti ublížili, jo. Tak asi 

to tam bylo jinak. Já jsem byla z normální dělnický rodiny, kde teda ňák ty komunisti na mě, 

jako ta doba, jestli to byl komunsita… prakticky skoro každej byl komunista, protože jinak by 

nemohl pracovat, jo. Všichni byli soudruzi, no tak někdo byl kovanej, někdo nebyl. Ale jako 

že by se mě osobně dotklo něco, z tý doby, co se tohohle týče, nemůžu říct.  

 

No a jak jste vnímala třeba, že v tý Ženě za pultem, tam jsou ty regály plný zboží a pak 

přijdete do toho.. 

No tak to jsme věděli, že je to blbost. To jsme věděli, že je to sranda. To se říkalo, všimněte 

si, jak jsou ty regály plný, to točej, až to bude v Německu, až to bude támhle, že jo. No tak 

tomu jsme se smáli, ale že by zase to bylo… Co se mě dotklo, když jsem byla prvně za totáče 

ve Švýcarsku. Když jsem to viděla na svý vlastní voči tenkrát, tak to jsem potom byla 

šokovaná. Dneska když tam na ty samý místa přijedu k tý kamarádce, to byla taková sámoška, 

na pumpě, tak tenkrát tam byly dudlíky, no všechno prostě, co u nás nebylo. Já nevěděla, kam 

dřív skočit a dneska je to úplně běžný, na všechno si člověk zvykne. Tenkrát jsem, to jsem 

byla šokovaná, přijela jsem a když jsem se vrátila, tak to jsem tři dny nespala. Nechtěla jsem 

vůbec jít do zeleniny, nechtěla jsem nikam jít, protože tam byly všude akorát brambory, 

zkažený a.. 

  

Jste si nedovedla představit, že to tam bude takový v tom Švýcarsku?  

 Ne, ne. Byla jsem hodně připravená, ale já jsem si dovolila hnedka šupnout do Švýcarska. 

Kdybych aspoň šla postupně po ňákejch, ne, šup- hnedka do toho nejlepšího.  

 

Bylo to těžký se tam dostat tenkrát?  

Tenkrát jo, bylo to, byla to strašná náhoda. Tenkrát vlastně jsem si podala, protože jsem měla 

úraz na lyžích a dostala jsem trvalý následky 7000. Trvalý následky, což v tenkrát v tý době 

bylo docela, docela jako tak já nevím, jako dneska padesát asi bych řekla. A tak jsem si říkala, 

jediná šance, jak to investovat, jet za kamarádkou do Švýcarska. No a podala jsem si poslední 

den žádost o příslib a von mi vyšel. A tomu jsem nevěřila.  

 

A to bylo v jakým roce? 

No to bylo v 88, osmdesát sedm. Osmdesát sedm, osmdesát osm. No těsně před revolucí to 

bylo.  

 

No a v tý práci, prolínala se nějak vaše práce a politika, že byste tam cejtila třeba… 

Ne. Ne.  

 

Nefungovali tam nějak… třeba ta vedoucí prodejny?  

Ne. Ne vůbec ne. To vůbec ne. To jako já jsem v tomhle tom. Nikdo mi nikdy nenutil do 

strany. Nikde, nikdy, jí taky ne. To jsme na tohle byli příliš malý páni, aby nás někdo 

k něčemu takovýhlemu nutil. A žádná ambice nemusela bejt, abych byla ambiciózní a chtěla 

se támhle přes politiku dostat někam, tak to taky ve mně nebylo. Takže štvalo nás, co mě teda 

štvalo a štvalo asi tak tři čtvrtě národa bylo to, že z toho západu sem šly, sem šlo to oblečení; 

ty hezký věci. A to jsme chtěli. To oblečení, ty hezk věci a nikdo si neuvědomil, když mě 

třeba kamarádka říkala: „ale to víš, já když jsem tam byla v tom Švýcarsku, tak to byla moje 

spolužačka a spolužák a tenkrát, von říkal, ale já bych si nedvolil telefonovat na podnikovej 



telefon. To měli svoje telefony, svoje linky a všechny se jim odposlouchávalo a všechno teda 

si platili, tenkrát. No ale tak já si na to pamatuju, jak mi von mi to tenrát říkala, protože… 

 

Tomu nerozumím…  

No my jsme si telefonovali z práce, běžně se telefonovalo z práce, že jo. No protože byla 

pevná linka, žádný mobily nebyly. Jo, tak se běžně telefonovalo z práce a podnik to zaplatil. 

Jo? Pokud to nebyly nějaký jó vysoký částky, ale to se prostě do toho zahrnovalo. No takže 

von mi tenkrát tohleto… nebo když voni byli tady, tenkrát přijeli, tak já jsem si tam dala 

cedulku přijdu hned, nebo příjem zboží; jo zavolala jsem na výbor, že tam mám nějakej 

problém, že bude zavřeno a zavřela jsem krám. Zcela běžný, normální, jo. No tak to vona 

říkala neexistuje, to by si u nás prostě nemohla, to by tě v tu ránu vyrazili. Jo tak to byla 

taková ta první, první setkání vlastně s tím, co je dneska, v tomhle režimu. Dneska by si to 

člověk vůbec v žádným krámě nedovolil. Nebo neexistovalo, když přišlo zboží zavřít a dělat 

příjem zboží. To my jsme si zavřeli celý dopoledne, dali jsme si falšku a (úsmwv) povídali 

jsme tam s kolegyní a odpoledne se teda teprve otevřelo, že jo.  

 

Jo, jo, jo. To jste si byli teda opravdu pány svýho času.  

No, no, no. Tak to je. Tak tohle ti asi málokdo řekne, ale to takhle bylo i v kancelářích. Jo, že 

šli třeba na oběd a místo půl hodiny tam byli třeba tři hodiny.  

 

Hm, a to se nikdo jako po tom nesháněl. 

No pokud, to zase záleželo na vedení. Ale pokud to klapalo, pokud tam byl někdo, kdo zvedal 

telefony, pokud teda si nikdo nestěžoval. no tak se po tom nikdo nepídil.  

 

Jo, to je dobrý (úsměv). 

No (úsměv).  

 

To mě docela bere (smích). A jak fungovaly, já nevím, všechny ty hesla, co člověk vidí 

v těch filmech, vylepování na prvního máje, vlaječek. Jak jste tohleto třeba řešili v tom 

obchodě?  

No tak to se muselo, že jo. To se prostě dělalo, takže člověk kroutil vočima „Ježíš, zase 

tohle“. No ale vylepila to, protože se to muselo vylepit no. To znamenalo, zavolali, měli jsme 

tam vlajky, tak jsme je tam píchli do těch stojánků; že jo, měli jsme tam ty hesla, tak se to tam 

dalo za tu výlohu, to se muselo. No ale to byly takový věci, který, se kterejma se nikdo 

nezabíral. Nezaobíral, že by to tam nedal. Proč bych to tam nedala, tak to tam dám, vždyť mě 

to nezabije. Prostě to bylo tak normální, jako dneska jsou jiný věci normální. Dneska zase 

že… nevím no… Všude byly záclony za výlohama, aby nebylo vidět do těch krámů. Jo, to si 

všimni v těch starejch filmech, že máš za výlohou záclony.  

 

A to je proč, aby tam nebylo vidět?  

No aby tam nebylo vidět, do toho krámu, co se tam děje. No jako takový soukromí to bylo.  

 

Jo takhle. No to je dobrý (úsměv). Jo a vy jste tam dělala celou dobu, jako i po revoluci?  

No já jsem tam dělala po revoluci a pak se vlastně družstvo jakoby rozpadlo. A rozpadlo se, 

no ňáký malý ještě je do teďka, ale rozpadlo se tím, že ty domy se vracely původním 

majitelům. Jo, protože většinou to bylo v těch domech, že jo, jako teď, dole v přízemí, tak 

byly krámky, který se vracely původním majitelům. A původní majitelé si z toho chtěli dělat 

pro sebe něco. Buď to sám si tam chtěl něco prodávat nebo si zvednul nájem a to družstvo už 

to nemohlo platit.  

 



Jakže byla ta zkratka MO?  

MODĚVA.  

 

Moděva a to bylo? Co to znamená? To je nějaká složenina, ne?  

(smích). Počkej…módní oděvní podnik. Moděva. Počkej, jak vono to bylo, proč vono to 

takhle bylo? (šeptem). Musím napsat (píše….po chvíliú. Víš že člověče já nevím, proč to 

takhle bylo? Teď i nepovím, proč to takhle bylo.  

 

No a zkuste ňák jenom obecně srovnat, jaký to bylo, když jste v tom pracovala před 

osmdesátým devátým a po.  

Po?  

 

Byl to hodně velkej, velkej šok?  

Ne.. Prakticky to zůstalo všechno stejný, protože než se to všechno znormalizovalao a než se 

to všechno vlastně dostalo do ňějakejch kolejí a řádu, tak si myslím, že to bylo takovejch 

sedm osm let. Jinak ještě dlouho to jelo v takovejch těch stálejch kolejích jo. Pokud bylo ještě 

to normální vedení. Jakmile si to veme někdo jako soukromník, tak je to vo něčem jiným. 

Jakmile nevede krám soukromník, tak se dělaj vždycky ňáký takový jako že se třeba já nevím, 

víc střídaj ty lidi, že jo, to bylo pro mě důležitý. To střídání, protože jsem měla dvě malý děti 

a tak jsem potřebovala víc volna. A když jsem po revoluci dělala, tak naštěstí už byly děti 

velký. Ale to zase bylo díky tomu, že jsme bydleli u těch Holejch třeba. Jo, nebo že byli ty 

moje rodiče, že mohli pohlídat, ale jinak… to si člověk nedovolil. Když to byl soukromník, 

tak si nedovolil jít domů. A právě i ty telefony se začly. Protože to už všechno po tom začal 

platit soukromník, tak už si to začal hlídat.  

 

A před tím to fakt jako nikdo neviděl, že jste neměli nějaký kontroly nebo něco.. 

Byly limity. Byly limity, protože že jo kord u nás, jsme volali my zákazníkům a sjednávali 

jsme ty zakázky. No tak my jsme museli mít telefon k dispozici. A nám ten zákazník zase 

telefonoval, že jo, jestli už je to hotový, nebo jestli má přijít na zkoušku.  

  

  

V čem byste třeba viděla největší výhody toho povolání? V tom volným čase nebo třeba 

v tom směnným obchodě?  

To se nedá.. no asi v tom volným čase. Asi v tom volným čase. Já jsem tím, že tohleto byla 

vlastně práce, strašně volná práce, protože tam chodilo málo lidí. Kdo si pude zakázku dát 

ušít, že jo? Takže třeba, já nevím, tam přišli pět šest lidí za hodinu. No a pak byly samozřejmě 

krámy, kde měli furt fronty. Když jim něco přišlo. Takže tady to bylo víceméně, že jsme tam 

seděli a že jsme si četli nebo pletli (úsměv). 

 

A naopak nevýhoda tý práce nebo tak něco, co byste na tom viděl jako negativní zpětně?  

Zpětně bych na tom viděla negativní akorát to, že to byl malej kolektiv. Ale to je i teď. To 

jako není rozdíl mezi dnešní a minulou dobou. Jako tohleto je blbý, že když člověk dělá sám, 

tak vlastně nemá přísun informací. Akorát má informace z radia, z televize nebo co si přečte. 

Ale nejvíc informací mu dává styk s lidma. A tam sice byl styk s lidma, styk se zákazníkem. 

To bylo i dobrý to, že my jsme dělali hlavně prádlo takže ty lidi, jak se vobnažej, atak se 

vobnažej i duševně. Takže jsi se třeba dozvěděl hodně životních osudů těch lidí.  

 

Jo, jo, tak že než jste jim tam vzali míry, tak že se i vypovídali.  



No, no, no, vypovídali. A taky jsme třeba s těma lidma byli kamarádi. Že voni potom jako 

třeba přišli, jako přišli si na kafíčko a dalo se s nima i povídat, takže se udělalo i přátelství s 

tím zákazníkem.  

 

Že se točili nebo to byli stálí zákazníci? 

To byli stálí zákazníci. Převážně to byli stálí zákazníci. 

 

Převážně ženy?  

Převáženě ženy. My jsme dělali i pánskou teda; košile se šili, no ale převážně ženský to byly.  

 

No a jaká byla třeba cenová dostupnost těch věcí, co jste prodávali? Nepamatujete si? 

Mohli si to ty lidi dovolit, jako průměrnej člověk?  

Jo, bylo to vyšší. Samozřejmě je to vyšší, když je to zakázka. Ale nikdy to nebylo tak vysoký, 

aby si to ten člověk nemohl dovolit. To jako nebylo no… 

 

Jo, jo. Takže třeba v porovnání s ňákým zbožím, já nevím, třeba z Kotvy, co člověk 

nechal ušít u vás, tak v tom zase nebyl takovej rozdíl.  

Ne protože voni měli dovozy a ty byly daleko dražší.  

 

Než si to nechat šít..?  

Hm. Ty dovozy ty byly dražší no. A naše materiály, naše výrobky, celkem nikdo nikdy 

nechtěl, nic moc, takže to už zase bylo lepší si to nechat udělat, ty zakázky v tom předstihu. 

 

Jo.. a jak vlastně tam ten proces probíhal? Já jsem nikdy nenechal nic šít na zakázku. 

Ten člověk tam přide, seberou se mu míry, řekne z jaký a jaký to chce látky…. 

No přijde tam, má tam teda ten výběr látek, to… má tam časopisy, to když nemá svojí 

představu, takže si tam vyber podle to, jak by to mělo vypadat, vybere si tu látku a vemou se 

mu míry. Namaluje se to a pak to jde do střihárny a většinou i ta střihačka, když se jedná o 

těžkou konfekci, tak ta střihačka pak i zkouší, protože to byly dílny v těch krámech.  

 

To bylo přímo v tom krámu?  

No ale my jsme to tak neměli. My jsme měli lehkou konfekci, takže nám se to posílalo na to 

centro, na to centrum. No a pak se to nastřihalo, ušilo, poslalo se to zpátky na zkoušku, 

vyzkoušelo to tomu zákazníkovi. A když to sedělo, tak se to došilo a když ne tak to šlo na 

další zkoušku. A to už byla cena stejná, jestli to má dvě, tři, čtyři zkoušky.  

 

No a jakej byl poměr kvality, ve srovnání s tím, co člověk koupil jinde, třeba v Tuzexu?  

No tak to bylo jako daleko kvalitnější (rozhodně). To bylo kvalitnější, ale jako samozřejmě 

s Tuzexem se to nedá porovnat. To jako prodavačky v Tuzexu, no to byly úplný královny. No 

jako s těm holkama jsem prodávala, předtím, než jsem šla do důchodu. No tak ty na to 

pamatujou, to byla doba vekslování, bonů všeho. A teďko ty zákaznice jim strkali bony že jo, 

takže ty holky neměli problém, že by neměli bony. Ty měli úplně všechno. Jakmile řekla, že 

dělá v Tuzexu, tak vod řezníka po zelináře měla všechno.  

 

A to jako když jste byla na tom Tyláku, když jste tam byla nově, tak vám kolegyně řekla 

jako „hele, tak tohleto je řezník“ 

No, no tak jsme šli spolu že jo… 

 

 a von řek „dobrý den, já jsem řezník a dělám tady naproti, tak kdyby cokoli…“.   



Ne tak to jsem musela já za ním. Musela jsem, takže ta kolegyně řekla, tak pojď, jdeme. Tak 

jsme šli a vona mě přestavila tak to je moje nová kolegyně. A tak jsme šli a tak jsme se 

představili. No a … 

 

No a takhle to vzniklo?  
takhle to vzniklo.  

 

No to mě právě zajímá. Pak už v tom člověk chodit uměl, jako v pohodě, ale vždycky 

když někam přišel nově, tak se tam vlasntě ňák musel… 

No tak ten kdo tam byl předtím, tak ho musel tam zavést do tý společnosti.  

 

Jo, jo a to byl jako normálně standardní postup, že když člověk někam přišel, tak ho 

ostatní kolegové seznámili s tím prostředím těch ostatních krámů a tak, jo?   

No, no.. to bylo takový ňáký, na tím ani člověk nepřemejšlel. Prostě to takhle bylo.. 

 

Hm, hm… úplně přirozená sounáležitost?  

No nebo jsme šla a řekla jsem „dobrý den, já jsem támhle vodatmtuud, neměli byste tadyhle 

to?“. 

 

Jo. Jo. To fungovalo?  

To fungovalo…  

 

Jo a s tím Tuzexem… takhle ten směnnej obchodu fungoval mezi váma a, já nevím, tím 

řezníkem a fungoval takhle mezi lidma z toho Tuzexu?   

Ano… 

 

Ti nebyli jako nějak nepřístupnější?  

Jako bylo to víc domejšlivý, ty holky byly samozřejmě, ale my jsme zase jako zrovna. Třeba 

já nevím, jsem se znala s tou vedoucí a šili jsme jí třeba pro manžela takový srandovní 

pyžamo. S kraječkami takový jsme udělali, protože to je zakázka, to se dá… Jo, takže zase 

jsme takhle… taky člověk se mohl nějakým způsobem revanšovat.  

 

Jo, jo, jo, to je dobrý..  

No já jsem ti tady popsala jenom ty šmíza, Ale vono to taky nebylo jenom to šmízo ten život. 

Taky tam byla práce, taky tam jako bylo. Taky jsme museli, jsme si tam uklízeli, myli jsme si 

výlohy. Zase jsme dělali tyhle věci. Co dneska na všechno už jsou lid.  

 

Dneska se na všechno najme firma.. 

No no no.. ale to my jsme si dělali všechno sami. Tam byly závěsy, tak vždycky jedna to 

vzala domů a vyprala a já to vyžehlím. Prostě vo ten krám jsme se museli i starat. No a jak 

jsme si to udělali, tak jsme to tam takový i měli.  

 

No tak tam je velkej rozdíl oproti těm jinejm rozhovorům, že tohleto nespadá pod ten 

státní. To je vážně jako dobrý, takový království.  

No tak samozřejmě… kdybychom nevykázali tržby, tak by po nás jeli. Ale pokud se vykážou  

tržby, nikdo si nestěžuje, všechno je v pořádku tak nás nechali bejt.  

 

Jo. Zažila jste někdy ňákou krizovější dobu, kdy by si někdo stěžoval nebo teba kdy 

nešel kšeft a vy byste vo to měli strach. 



Hmm... To ne… Akorát to bylo právě po tý revoluci, když sem přišel, když sem přišlo zboží. 

A my jsme to zboží neměli. Jako družstvo to zboží nemělo. Nemělo možnost si udělat ty 

nákupy, takže to potom už bylo takový že třeba jsme měli vánoční trhy a u všech stánků byly 

fronty a u nás ne. Jo tak to bylo takový jo, to jsme měli ňáký takový přiblblý župany a.. a jak 

už tady bylo potom to zahraniční zboží, tak už se vědělo, že takhle to dál nejde. Že to půjde 

k ňákýmu zániku a že zůstane už jen ta zakázka a dneska už ani ta zakázka nejde. To už se 

vlastně všechno zrušilo, Pokud není někdo hrbatej nebo ňákej takovej, že to musí mít na 

zakázku, ňákej příliš malej, příliš velkej. A to stačej dva tři krámy v Praze.  

 

No a jak byste to zhodnotila to období sedmdesátejch a osmdesátejch let, obecně? Přišlo 

vám to jako spokojený období vašeho života? 

(úsměv) No tak byla jsem mladá. Když je člověk mladej, tak vždycky je spokojenej. Já si 

neříkám, že bych teďko si špatně žila, můžu si jezdit ven, všechno je; jsem šťastná, spokojená, 

ale tenkrát jsme byli mladý a že to není, to nám vůbec nepřišlo. Prostě nepřišlo. Tak v tom 

člověk proplouval a chodil. 

 

Jo a s jakým hodnocením jste pak přijímala tu revoluci. Ten osmedesátej devátej?  

No tak s nadšením, samozřejmě, jsem tam cinkala jako blázen. To je jasný, jsme tam lítali a 

byli jsme šťastný. Protože jsme právě věděli, že budeme moct jezdit ven a že si budeme moct 

všechno koupit a že to bude… ale to že bych nemohla někde něco říct, nebo že bych se bála, 

že mě ty komunisti zavřou, tak to mě nenapadlo. Nikdy. To zase v těhle kruzích já jsem se 

nepohybovala,t akže že by na mě někdo někdy někde útočil, z tuhletěch stran, to jsem se já 

s tím nesetkala.  

 

Dobrý, tak jo. Já myslím, že fajn. Vám moc děkuju.  

 

 

 

  



Je 15. 10. 2012, jsme v Ločenicích a rozhovor mi poskytne paní J. L.. Já se vás zeptám, 

abyste mi na úvod pověděla, kdy a kde jste se narodila, kde jste vyrůstala?  

 

Narodila jsem se 15. dubna ´58 v Českých Budějovicích; vyrůstala jsem v krásnej jihočeskej 

vesničce Štěpánovice. Tam jsme chodili vod první do pátý třídy do školy a vod šestky do 

devítky jsme jezdili do Nešova. No a tam, no a tam jsem chodila do devítky, jsme vlastně 

byly poslední devítka v tej starej škole a pak se votvírala nová. No a vod malička, vod tří let, 

mi bylo přisouzeno, že budu prodavačkou a tak jsem se vyučila prodavačkou. Tam byla 

taková stará samoška né, ty starý krámy, jak bejvaly na vsích a tak jsem přišla né a tam byla ta 

decimálka a já jsem si začala hrát s těma závažíčkama, já si to nepamatuju, tak mi to bylo 

řečeno. A pani Pinců mi povidá „Jani, ne abys mi to rozbila“. „Jen še neboj“ (napodobuje 

dětský hlas), prej jsem jí řekla. „Z tebe bude prodavačka“. „To víš“ (smích). Takže to byl 

učňák v Suchý Rudný u Českých Budějovic no a to jsme prodávali po celých Budějicích, kam 

nás poslali, tam jsme prodávali. Třeba i na Rudolfově a i v Kubatovce a v Rožnově, a kam 

nás, kam nás jako rozložili. V mým prvním roce jsme měli paní mistrovou, na tu nezapomenu 

do dneška. Protože to byla mladá holka, vo něco starší než jsme byli my, a vona nám to uměla 

vyložit a jako to. To mě to vždycky bavilo, takže jako to, to nás naučila nosit i spodní košilky, 

aby nám nebyla zima v práci. Což jsme byly frajerky jako „to nosit nebudeme, ne“. No 

jenomže v těch krámech, v krámech zima byla a pak když člověk byl v těch chlaďákách, tak 

to uznal za vhodný, že to byl dobrá rada pro celej život, no.  

Takže prvně jsem se pořezala na řezáku, to byla anglická, to sešili. To bylo v prváku, 

v druháku jsem krájela chleba, jak byl takovej ten dřevěnej kráječ velikej, tak celá špička šla 

pryč a holky říkaly : „prosím tě, ty si do třeťáku uřízneš hlavu“. Tak to jsem si neuřízla, ale 

zase šiška salámu, taky seříznutý, ale nikdy jsem za to nic nedostala, protože jsem měla 

pojistku, jsem měla takový divný, takže jako jo. Do dneška, když se k vám hlásej lidi, co 

k vám chodili před třiceti lety jako, tak je to takový milí jo.  

 

No a když, když jste skončila školu, tak jste pak rovnou nastupovala teda?  

No to jsme hned, hned jsme se učili pro Pramen, to byl Pramen a Jednota, takže už jsme jako 

měli zajištění, zajištěný pracovní místo jo. Jo? Jo a podle toho, jak se člověka jako vyučil, tak 

podle toho dostal i jako základní plat. To když jako jsem se vyučila lepší než holky, tak to 

bylo zle, protože nikdo se mnou nemluvil, protože jsem měla vo padesát korun vyšší základ… 

 

Vážně? 

No (hlasitý smích).  

 

No a jak se, jak se teda rozdělovalo na ten Pramen a Jednoty?  

To byly podniky Pramen, Pramen a Jednota, ta přežívá do dneška. Takže to byl Pramen. 

 

A ten váš učňák, ta vaše škola spadala jakoby pod ten Pramen?  

No my jsme jako, my jsme napřed udělaly jako přijímačky pro ten podnik Pramen, jo. Zase 

jiný holky dělaly pro zeleninu, pro tu Jednotu, jó, nebo masokombináty prostě jako řezníci a 

jako to. Takže to jsme nejdřív dělaly přijímačky a pak teprve nás, to jsme jako chodily tejden 

do školy a tejden jsme prodávaly.  

 

A vy jste si to vybírala, jestli půjdete k tý Jednotě nebo k Pramenu?  

No já jsem (ropzpačitě), já jsem si dala přihlášku do Pramenu, do Pramenu jo a… takže jako 

vlastně a rodiče, jo, protože já jsem chtěla, protože holky byly u Třeboně, se učily tou 

brusičkou skla, ne.. a táta povídá „jo, to víš že jo, já tě tady dám na internát… Já vím, jak se to 

tam provádí, ne. Buď se budeš učit čalounicí, jo když člověk se učí čalounicí a nebo na 



kuchařku pudeš“. Jo, no, a člověk byl tenkrát taky hloupej. A já jsem si řekla, když to chce 

táta, tak to nechci já. Ale mě ta prodavačka prostě lákala vod malička.  

 

No jasně. Mě akorát na tom právě zarazilo, že už to šlo pro tu danou prodejnu, jo. Jako 

zelenina a tak, to je mi jasný, že tam je nějakej rozdíl, ale nedovedu si… nebo nevím, 

jakej je rozdíl mezi tou Jednotou a tím Pramenem.  

To byl název, prostě toho podniku. Jo? Pramen byl Pramen potraviny, všechno možný zboží 

taky jako Jednota. Ale že to prostě byly názvy takový ty jako podnik Pramen a podnik Jednota 

a ta už si pro sebe vybírala ty učně jako vůbec, už jsme měli určeno, kam nás zařadí po tom, 

až se vyučíme.  

 

Hm, takže, takže kdy jste po tom a kam nastoupila, po tom učňáku? V jakým to bylo 

roce? 

Sedmdesát….? (váhání) čtyři, pět, sedmdesát šest jsem byla vyučená, ´76 jsem byla vyučená 

no. ´77… takže kam nás potřebovali, buď jsme byly na samoškách, nebo jsme byly na 

malejch pultovejch prodejnách nebo pak se postavilo Biska, jak se to říkalo, tam nás bylo 

hodně. A nebo třeba jsme šly na okraj, když potřebovaly někam na okraj města, tak to jsme 

byly tam a to si brali hned ze třeťáku. A tam byly holky starší, co byly vyučený. A ty dělaly 

schválně naschválíčky. Jo, jak jsou velký plechovky vokurek, znojemský plechový, tak ty se 

musely votvírat, protože se prodávají, ne? Měly normální votvírák, ten schovaly, mně daly ten 

mainkej (smích). A „votevři dvě plechovky“. A já pam, jó, smály se, že si myslely, že to 

nezvládnu, ale já jsem to tím malinkým votvíráčkem votevřela, jo. A já říkám „hlavně, že jste 

jako todlencto…“. Po tom i mistrová byla taková taky, donášela na nás, že my jsme jako 

neměly jí rády. Pa i třeba jinej se znal s někým, tak ten třeba to dones, jo.  

 

Jako když jste tam byla jako učnice?  

Jako učnice, tak taky nás taky poslali. Teďko jako je to, jak jsou policajti, na Lannovce 

nahoře. Tak tam byla léta letoucí pultová prodejna. Tam jsme se jako všichni Prameňácí učili 

jako, a teď se to vrátilo zpátky policii, teď je tam správu okresu policajtská nebo co. No a 

takže tam jsme se vystřídali všichni a pak nás třeba nahnali na Živitelku. Prodávat na 

živitelce, to ještě ty stánky nebyly dodělaný, takže jsme… Ten rok jsem měla tolik ponožek, 

protože jsme byly furt mokrý, měly mokrý nohy. A nejhorší na tom bylo to, že jsem si 

vydělala 620 korun a protože jsem si vydělala o těch dvacet korun víc, tak mi sebrali sirotčí 

důchod. Protože táta mi umřel v prváku, takže to bylo takový smutný trochu. No a pak člověk 

se šel zeptat na ten.. Noa pak jsem, když už sem měla děti, tak jsem se jako vracela po 

mateřskej, tak jsem věděla, že se uvolnilo místo v kantýně v nemocnici třeba jo. Říkám, to 

byla pro mě výhoda, že když jsem s těma dětma byla sama, že to bylo jako jenom, jako jenom 

jedna směna. Jo takže, jo takže jsem ta nastoupila, holce bylo šest, Janě, a Jirkovi byly čtyři 

roky a vodcházeli jsme odtamtud až v devadesátým čtvrtým roce jsem odcházela. Jsme taky 

skončili v tej starej kantýně tak, že nám nedala vejplaty. Tři roky jsme chodili k soudu, soud 

jsme nakonec vyhráli a dodneška jsme neviděli ani korunu. Takže… 

 

No to je blbý… 

Takže já říkám vždycky jako… No a pak jsem prodávala dál v tej kantýně, tam byla 

postavená dál naproti onkologii. No a tam jsme dělali třeba do osmi do večera a když bylo 

hezky třeba, tak tam byly stolečky a takový to. Jenže říkám, děti byly malý a tak to jsem taky 

nechtěla a tak jsem tam skončila a šla jsem do masny. A tam jsem prodávala maso, uzeniny, 

všechno možný a byl tam i bufet, takže jako člověk tam… Tam právě to bylo to, že každou 

mohla postavit vydávat obědy, prodávat, jo že jsme mohly točit, dělat kolečka. Takže každej 

uměl to, co má umět a tak jsme to dělali všichni. No takže tam se mi to líbilo jako. No jenže 



tam byly malý peníze, když už oba dva byli na škole, takže jsem tam odtud potom odešla na 

tu Lannovku. No a tam za rok, co jsem tam byla rok, tak končila prodejna ne. Takže pak jsem 

byla i na náměstí v masně. No a tam to bylo taky fajn, tam byly uzeniny, masa, bufet jo. Že 

taky tam se to dalo a byl tam taky správnej kolektiv. Jenže po tom mě lákali do jedný do 

večerky. No tak jsem souhlasila, že jo, a voni mi řekli: „no tak si dojděte na tu zdravotní 

prohlídku“. Tak jsem si to šla, už jsem to měla, když jsem tam přišla, tak mi řekli, ať se 

nezlobím, ale že už si šéf přived nějakou jinou. No a letos jsem se dozvěděla po tolika letech, 

že ta moje šéfová z toho náměstí se postarala o to, aby mě tam nevzali.  

 

No tak to jsou teda fakt blbý zjištěni tohleto. Pojďme ještě chvilku zpátky po tý, po 

škole, když jste skončila, tak jste říkala, že jste měla už domluvený teda to místo, tak mi 

povězte, kde jste nastoupila.  

My jsme byli v tej Kubatovce, to byla samoobsluha.  

 

V Budějovicích…? 

V Budějovicích. No a tam jsme byly hodně jako učenky a todlencto. A pak jsme tam jako 

zůstali jako ty, co si jako, vedoucí si mohl vybrat ty, co chtěl. Takže si nás tam nechal.  

 

Jo a kdyžtak mi třeba povězte, jak byla ta prodejna velká a kolik vás tam pracovalo?  

Jelo se tam na dvě kasy, tři byly za pultem, takovejch šest nás tam bylo. Takže jako jsme se 

střídaly a taky třeba bylo, že člověk dostal exém, jo, jak se prodávalo kyselý zelí a tvaroh a 

takže jsem neměla žádný maso mezi prstama. Vedoucí, pan vedoucí mě nechtěl nechat 

marodit a zástupkyně vedoucí, který to bylo blbý, tak mě poslala marodit a když jsem se 

vrátila, tak ten regál, co třeba já jsem měla na starosti, tak už ho dělali dál a pan vedoucí si 

hned jako do mě rejpnul, že jako aby to takhle bylo a tam prostě nesmělo bejt kolečko, jak 

byly kolečka vod šťávy. To jsme musely všechno vydrbaný čistý, ne. No a nakonec si mi tam 

vedoucí nechal taky no. Že to bylo takhle no, že člověk dojížděl. Těch patnáct kilometrů jsem 

dojížděla denně, ne. Akorát když jsem místo v půl osmý přijížděla v šest, tak hned mezi 

dveřmi, co jsi si uřízla ne (smích. Takže jako to bylo takhle.  

 

A povězte mi třeba jak to bylo se zásobováním? Se zbožím, co všechno fungovalo, všeho 

bylo dostatek nebo nedostatek?  

No v tej době to bylo v rámci možností. Tenkrát mě to nenapadlo to sledovat takhle že jo. Ale 

co si vedoucí objednal, tak to jsme dostali. No třeba pak se musely vyklízet chlaďáky, to se 

muselo drhnout, aby to bylo ty podlážky, tak i v mrazu i v mrazu nás vyhodil drhnout 

podlážky, aby to všechno bylo čistý a todleto. A donutil nás, abysme každej den snědli jeden 

grep a opravdu ten rok jsme nikdo chřipku nedostali (smích).  

 

Takže to jste měli, měli dostatek i takovýhleho ovoce? Grepů a tak?  

Grep tam byl taky. Tam právě bylo oddělení na těch samoškách, jako je to teďko. To byla 

menší samoška, ale bylo tam oddělení ovoce a zeleniny a i drogerie a to. Takže jako to byla 

sídlištní samoška.  

 

To je dobrý… když se takhle vždycky říká o těch legendárních frontách na banány, já 

nevím, čím si to vysvětlujete, že jste tam měli takovej dostatek všeho?  

Hm no, mě to tenkrát jako nenapadlo jo, ale až potom s těma dětma, tak tam v Žižkovce byla 

zelenina a tam byl pán prostě, že přijdou mandarinky, takže jsme si stoupli ne a přišla paní 

vod vojáků, tam byla ještě kasárna ne, takže vojandy dostaly, kolik chtěly a nás  už nebylo. Že 

budou ráno, „ženský přijďte ráno“. Tak jsem se zvedla, šla jsem a když na mě přišla řada, tak 

jsem řekla, že chci pět balíčků mandarinek. „To vám nedám! To se nedá, to nemůžu“! A já 



pam „Né? A včera těm vojandám jste to moh dát, ne?“. No tak zuřil, zčervenal a já t potom 

roznesla po baráku, kde byly děti, že jo a podělili jsme se. Že si to člověk sám pro sebe 

nenechá že jo. Ale už jenom proto zadostiučinění, že když mlže někdo, tak proč ne naše děti, 

že jo.  

 

No to samozřejmě no. A třeba ta vaše, tahleta první prodejna, vo který jste říkala, jak to 

bylo dobře zásobovaný, tak jaký to bylo třeba v porovnání s ostatníma prodejnama v 

Budějovicích?  

No to bylo to, to byly třeba ty větší samošky a když třeba to, co vás učili ve škole, to v praxi 

bylo něco úplně jiného. Jako třeba jsem dostala, zbyl chleba, ten chleba se překryl papírama, 

ten jsem musela našlapat, pak rozkrájet a prodat. To byly takový prostě jako to, co učili ve 

škole, něco jiného a praxe byla úplně jiná jo, tak .. 

 

Jak myslíte- našlapat? 

Normálně se položily chleby, na ně se dal balící papír. Na tom jsme šlapali, aby jako změkl 

ten chleba.  

 

Jo takhle… 

No. Takový finty se dělaly, jo, aby se todlencto… Nebo se dávaly zamrazovat rohlíky a ty se 

pak vyndaly na sluníčko, aby jako byly čerstvý. To se no… no vono se to dělá prej i do 

dneška.  

 

To se dělá do dneška no. A to jste dělali, protože vám zbyly a nebo protože jste měli 

strach, že by třeba nepřijdou příští tejden? 

Že to zbylo a aby se to prodalo. Jo že někdy třeba se to prodalo všechno, takže druhej den se 

vzalo víc rohlíků a voni zase zbyly. Takže vono se to pokaždý těžko jako vodhadne, aby se to 

to… Takže my jsme jako taky byli radši, když se prodávalo čerstvý zboží.  

 

No jasně. A takhle třeba s tím ovocem a zeleninou, když jste tam měli ty grepy, to mě 

jako docela fascinuje, tak to i v těch ostatních prodejnách měli takhle dobře 

zásobovaný?  

No tak tam třeba byla menší jako, míň druhů jo. To prostě co si kdo vobjednal, to jako bylo. 

Ale dřív jako hodně sortimentu nebylo.  

 

Jo, jo, jo, ale vy jste ho tam měli v tomhle tom. A to myslíte, že bylo tím, že tam byl, že to 

byl ten Pramen nebo že tam byl šikovném vedoucí, co to dobře objednával?  

No že tam byl šikovnej vedoucí, já bych řekla, žejo. I když jako někdy byl, že tam dělal 

naschválnosti. No ale prostě, jak říkám, my jako učni jsme museli makat, všechno uklízet a 

to.. No a když jsme byli vyučený my a přišli prváci, tak ty nesměli vzít ani koště do ruky, 

takže jako to bylo takový.  

 

No a myslíte, že ten vedoucí měl jako nějaký známí jako třeba v těch skladech, ze 

kterejch to vozili?  

No jistě to dřív tak bejvalo.  

 

No tak kdyby jste o tom ňák popovídala víc.  

No řekli jako potřebuju to a to. Jenže jako já, co jsme slyšely z vyprávění že.. že se ty vedoucí  

z těch velkejch samošek jako znali a když třeba někdo něčeho měl víc, tak se udělala 

předispozice, že se udělaly papíry a že se to převezlo z jedný prodejny na tu druhou prodejnu, 

takže takhle si i jako pomáhali, když třeba se něco dělo.  



 

A znala, znala vy jste třeba ty prodavače z okolních obchodů?  

To jedině, když ten rok, ten rok po vyučení vlastně, co jsme byli. Do kteréhokoli krámu jsem 

vlezla, tak tam jsem měla známého.  

 

Spolužačky? 

Spolužačky no, takže jako to byla výhoda, to byla výhoda třebas v něčom, když člověk něco 

sháněl, že taky takhle jako třeba „jó, máme“. To takhle nám holky nechaly, ale jinak já jsem 

pro sebe nikdy žádnou protekci jako nehledala. Protože jsem věděla, že třeba v tej kantýně 

když jsem byla, když jsem šla z práce a svez mě saniťák sanitkou domů jo. A pak jsem za tři 

dni potřebovala tu sanitku pro dceru. Takže já jsem byla takovej pověrčivej člověk, takže 

jsem říkala nic nesimulovat, nezkoušet takhle prostě. Mě to prostě bavilo no.  

 

A ten saniťák to byl ňákej kamarád, že vás vzal, jo?  

My jsme saniťákům přednostně dávaly svačinu. Takže jsme měli jako, když přišli nakoupit 

saniťáci, tak přednostně před těma lidma  jo?  

 

Protože pospíchali, že jo? 

No jistě, tak jsme jim dávali to. A voni potom třeba takhle se takhle revanšovali, že třeba nás 

někdy svezli. To se mi stalo taky, že jsem, malíře jsem vobjednanýho měla a ten přišel vo 

tejden dřív, takže jsem volala bráchovi do práce, oni mu to nevyřídili samozřejmě, takže jsme 

to tahaly s dětma a Peti maminka mi taky pomáhala a to a tak jsem byla v sobotu ještě v práci 

a v neděli jsem byla unavená, tak jsem si lehla. Světla velká zazvonila a jak jsem vylítla, tak 

jsem padla hlavou na konferenční stolek rozsekla jsem si ucho, že stačilo vo dva centimetry 

vejš a měla jsem dost. Takže jsem běžela na polikliniku, odtamtud mě sanitkou převezli do 

nemocnice, tam mi to sešili. A teď mi dali papír a že když už jsem měla tu cukrovku, tak mi 

dali papír, aby mi dal ještě antibiotika, ne. Tak přišel ten saniťák jeden a já jak jsem byla 

vovázaná, tak mě nepoznal. A já říkám „dovezete mě ještě do lékárny?“. A von říká „já toho 

mám moc“. A já říkám „Himl, to mě ani ze starý známosti tam neodvezete?“ A teprve mě 

poznal. To víte, že jsem nešla marodit, šla jsem do práce dál. A holky v práci „hele, frajerka 

jde v čelence“. A já pam „jo, to je pěkná čelenka, jste se mi mohly skládat na věnec.“ Takže 

to taky bylo, to taky bylo hrozný no. Takže jako člověk byl rád. Ale ani dětem jsem netrpěla, 

aby jako toho využívaly, že marodí a nechodí do školy a já jsem říkala to nikdy nebylo, jsem 

říkala, to může bejt ještě hůř, to nemá smysl no. Takže pak jsme, když tohleto to, tak jsme, tak 

jsem se přihlásila do toho Globusu, to jsme měli jako školení. 15 a 10 dní jsme byli v tom 

Brně. Tam jsme se učili zakládat pulty, to byly 4 vozíky ledu, do tý ledový tříště se dávaly 

saláty. Jo saláty a plus uzený ryby tam byly. Uzený ryby, ryby jako syrový ryby. Že jsme byly 

rozdělený na dvě, ty byly zase jako přes sejry. A já byla u těch salátů, takže když se začínalo 

ráno, tak se všude musel stáhnout tenhleten… alobal. Na to se vyskládaly ty ryby. Do tý 

ledový tříště se vyskládaly mísy se salátama. A zase tam dál byly jako ryby jako, jako kapr, 

pstruzi a takový ryby, a kyselý ryby. V Brně to bylo dobrý, že se to dalo z toho pultu takhle 

přejít, jenže tady to hygiena nepovolila, takže to jsme to vždycky museli oběhnout celý 

chláďákama a to, než jsme se zase dostali, když jsme prodávali ryby ne. Takže to jsme se 

museli naučit porcovat ryby a všechno, takže bylo to tam, bylo to tam jako… ráno to byl 

záhul, než se to připravilo a to a večer to zase všechno naklidit do těch chláďáků. Takže já do 

dneska jdu a lidi říkaj ježíš, vždyť je zima. A já říkám, ještě není žádná zima, jak jsem byla 

zvyklá v těch chlaďákách.  

 

Otužilá… 

Takže mi to ani nepřijde no.  



 

Vnímáte, vnímáte nějakej velkej rozdíl mezi tou prací za komunistů a po? Jestli jako, já 

nevím, tý práci byly větší nebo menší nároky tenkrát nebo pak?  

No tak, řekla bych, že teďko jsou zase větší nároky, zase jako na kvalitu zboží ještě větší bych 

řekla. Jo jako aby ten člověk, co tam dělá, aby to měl všechno jo jako. Bych řekla, že teď je to 

všechno jako přísnější, že to je jako teďka, než to bylo před tím jo, že třeba se prodává 

v rukavicích nebo tak no. Ale za těch komunistů ti lidi k sobě byli tenkrát, jako na těch 

samoškách, že jsme drželi pospolu, že prostě to jako všechno klapalo, že prostě člověk se 

snažil, aby to tam bylo všechno v pořádku. A tady zase ty rozepře, to mi všechno strašně 

vadilo, že donášeli na sebe a nevydrželi. A já říkala „proč to děláte?“, ne? Říkám, jsme jedno 

oddělení, tak bysme měli za jedno, jenže to ne. Mladý holky a ty byly chytrý. To mě ovlivnilo 

moc.  

 

Takže dřív, dřív jste jako kolegové drželi víc při sobě, že jste si líp vyhověli? 

No tady třeba jako já v tom Globusu, já jsem mohla, když chtěli vyměnit sobotu nebo neděli, 

tak jsem vyměnila. Jenže když jsem to potřebovala já jedinkrát, když sme měli slezinu ze 

základky, tak mi to nikdo nevyměnil. Takže potom už jsem byla taky chytřejší a už jsem taky 

neměnila. Protože jak se říká „za dobrotu na žebrotu“ a já jsem velkej dobrák za dobrý slovo 

šla bych světa kraj. A doplácela jsem na to celej život.  

 

A když třeba jste říkala, že jste měla hlavně ten první rok a tak, že jste znala ty 

spolužačky po těch obchodech kolem, tak třeba když tam přivezli nějaký zboží, tak jste 

si zavolali „hele holky, tohle je“?  

No tak to tenkrát ještě telefony nebyly, že jo. 

 

No tak pevnej někde… 

No tak pevná byla a když takhle třeba jsem přijela do Budějic s mamkou mojí, jsme třeba šli 

něco nakupovat. A to už se mnou po tom nechtěla jezdit do Budějic, protože říkala „ty znáš 

všude každýho“. A já říkala „ale mami, zase je to výhoda, že když něco sháníš, takže to 

dostaneme, ne?“ Jo jako třeba svetr ňákej, se mi vo ňom i zdálo.  A já pam „mami, mně se vo 

ňom i zdálo, tak si ho dojdi koupit.“ Tak jsem přišla a voni ho tam ještě doopravdy měli a já 

pam „no ale já bych chtěla žlutej“. Takže já jsem dostala žlutej svetr, i když nebyl 

vystaveném, tak jsem dostala žlutej svetr. Takže to byl fajn tohle takový.  

 

Jo a to voni to tam měli takhle schovaný jako, a když přišel někdo, třeba jako takhle 

kamarádka jako vy, tak to vyndali?  

No asi jo no. Že jako  

 

A měli jste zase tahle něco vy na prodejně, co jste vyndali, jenom když zase přišel někdo 

známej? 

Nepamatuju se. Všechno jako… jestli to dělal někdo jinej, já nevím, já teda ne. Co tam byly 

jako učenky a co tam byly už vlastně jako vyučený, co ta, byly jako ty starší prodavačky a ta 

zástupkyně vedoucí a vedoucí a ten jako všechno kontroloval, aby to.. takže to asi… jen asi 

kdyby to vyhovovalo jemu, tak by to možná asi bylo, takže asi takhle.  

 

Ale zase z toho, jak o tom mluvíte, tak ten váš pan vedoucí byl asi schopnější, než jiní 

vedoucí, ne? 

No, byl no.  

 

A ještě jestli se, jestli do tý práce na prodejně promítala nějak politika v tý době?  



No jistě, chodili inspektorky. Jo chodily kontrolovat, jestli máme všechno, jak má bejt. Jo to 

mě tenkrát taky strašně naštvali, protože to jsme, na jednej prodejně jsme byly jenom dvě. A 

když jako jsem marodila já, tak měla každý poledne zavřeno, úterý volný. A mně nedovilili 

zavřít, že jsem musela vod rána do večera jet sama a nedovolili mi zavřít jo. Já říkám, to taky 

je nespravedlivý. 

 

Jako na pauzu na oběd, jo? 

No. Ne, ne, ne. Jak říkám, jsem čekala Janinu, tak to, že tam nemůže bejt sama,. Tak mě 

poslali na druhej konec města, dojíždět tam, to taky bylo. No a pak jsem se vrátila jak byl ten 

krámek, tak přes ulici na Palačáku postavili samošku, ne. Tak jsme tam jako, tam jsme se taky 

vrátili a taky tam byly neschválnosti, aby jako když někdo něco zapomene, aby mě požádal, 

když je zákazník, tak jsem to bez řečí podala a přinesla. Tam byla taková jedna taky a ta 

prostě každého hned jako sprdla co si to dovolujeme a tam právě byl vedoucí. Ten, ten, u toho 

já vlastně jsem se vyučila a ten když tohleto viděl, jako to chování, tak že se člověka i zastal. 

Protože to jako, to bylo i dobrý ne, to jako nás natáčela i televize když se otvíral ten krám, ne. 

Tenkrát běžely ty dvoje televizní noviny, tak jsme to hlídaly, ale neviděly jsme to ani jedna, 

protože to dali až za 14 dní (smích).  

 

No vono je to vždycky trošku se zpožděním.  
No takže jako… potom jsem šla na mateřskou, protože byl Jirka, no tak jsem sháněla… po 

tom v tej kantýně. Tam to bylo takový, že byla jenom jedna směna, že člověk byl rád. A 

dodneška se mi stává, že když potkám nějakou sestřičku, nebo i doktoři, že se ke mně hlásí a 

nemuseli by a ty sestřičky říkají „stejně ten vlašák od vás do papíru byl nejlepší“ (smích). 

Tam právě bylo, druhá kantýna se tam postavila, zelenina tam měla svůj stánek. Všechno, 

květinářství tam bylo, všechno ne. A potom se to zrušilo, všechno to pozavírali a zbourali ne. 

A teď ta stará kantýna tam není, že jo. Je tam postavenej ten předek nemocnice novej. A je 

tam taková samoška. Ale říkaj, že to tam prostě jako mají drahý. Že vlastně my jsme tam měli 

všechno jako sortiment, takže sestřičky si mohly nakoupit, co potřebovaly. Takže ty taky 

ušetřily ne.  

 

No jasně. A třeba v tý kantýně, tam to bylo bezproblémový to zásobování jako v tom 

Pramenu? 

No to byl furt Pramen, furt Pramen. 

 

Myslíte si, že třeba jako ten vedoucí těch prodejen, že třeba musel bejt straník jako?  

Určitě, určitě byl komunista.  

 

Jo a myslíte, že to byla nějaká podmínka proto, jako?  

Já si myslím, že jo. Že jako určitě, že všichni ti vedoucí byli jako ve straně.  

 

Vy třeba, vy třeba osobně vnímala jste to na těch lidech, že třeba jsou, já nevím, jak to 

říct, krom toho, že je vedoucí, je třeba taky straník… Bylo to na těch lidech taky nějak 

poznat? 

Jak na kom, no. Někdo si na tom potrpěl, někdo ne, takže. Já jsem byla mladá a hloupá, já 

jsem se o politiku nestarala.  

 

Jasný no… A ještě třeba jak probíhalo zdobení výloh na různý svátky, co jste museli?  

To se vyvěšovaly prapory, co si pamatuju já a do výlohy jsme nic nedávali (smích). NA to 

byly aranžérky vlastně, to byly aranžérky. 

 



To chodily aranžérky a ty pak oběhly všechny ty prodejny a…? 

Všechny ty prodejny a načančaly je, ano.  

 

No a jak vy jste se třeba na tohle dívala, na to aranžování těch výloh? 

No jako mně to připadalo komický. Jako mně to připadalo komický. Jako akorát na ty Vánoce 

to mělo smysl, ale říkám… Všechno se mění. Teď už zase začínají o teď s vánočníma 

výzdobami a vánoční zboží. Mně už se teďko, že si budu muset najít nějakou práci, ale 

v mým věku, jo když je mi čtyřiapadesát, tak stejně už jsem stará. A když budu chtít práci na 

šest hodin, tak to bude taky těžký. No a když budu chtít denně dojíždět do Budějic, tak to je 

64 korun denně, když budu jezdit autobusem. Ale jako, takže mně ty lidi strašně chybí, já 

jsem tu práci měla strašně ráda.  

 

No jasně. A ještě jsem se chtěl zeptat, jak jste třeba v tý době koukala na dobový seriály, 

já nevím, třeba na Ženu za pultem, která byla taky z obchodu, tak jak jste na to 

koukala? 

No, no, no. To jsem se zrovna učila a bylo to to samý prostě, jo. Já říkám, takhle přesně to 

bylo, když jsme my byli v učení. No, říkám, úplně, úplně to samý, když třeba někdo 

k někomu byl, že třeba podrážel, že třeba si dělaly konkurentku na tej kase, že třeba byla lepší 

nebo todlencto. Tak to se mi jako líbilo, i když jako v tej samošce v tej Žena za pultem, tam 

měli strašnou spoustu zboží. To teda v normálních krámech ještě nebylo.  

 

No jasně, tak byl to seriál. 

Byl to seriál, přesně.  

 

No a celkově, celkově, jak vy byste porovnala dobu před revolucí a po? 

Já jsem třeba ráda, že komunisti skončili, jo. Ale byly větší sociální jistoty. A když člověk 

dělá, tak jak se říká, že sem zažila, že i když dostane vejplatu, tak jsem jí taky nedostala. 

Takže potom prostě, jak se říká, kdyby člověk vzal pětikorunu, tak ho zavřou. A ty co… tak 

to je… kradou větší peníze nebo todleto, tak těm se nic nestane, jo. Takže jako jsem si říkala, 

kdybych já nezaplatila elektriku, tak mě vodstřihnou, že jo. Ale jako když jste měl dvě malý 

děti a peníze žádný. Já říkám, bylo to jako taky nespravedlivý. A do dneška se s tím nic 

neděje. A to ještě že člověk byl třeba v odborech a že jsme měli vod dborů jako zadarmo 

právníka. To ROH jak se říkávalo dřív, dneska to jsou odbory.  

 

Myslíte si, že ty dnešní odbory jsou prospěšnější pro člověka než tehdejší ROH?  

No já si myslím, že dřív to bylo. Dřív to bylo výhodný, když si to vezmu já, tak já jsem byla 

sama s dvěma dětma, tak mi 400 korun přidali na jedno dítě na tábor. Na pionýrskej tábor. No 

a dneska když jsou jako ty odbory, tak jednou za rok udělají schůzi a tam dostanete večeři. To 

je všechno. S tímhle tím nám taky nepomohly. I když jako tam říkají, že hodně lidem taky 

pomohly no. Ale mně se to zrovna, u mě se nepovedlo (smích).  

 

A povězte mi,kolik těch prodejen jste tak vystřídala? Když byste nepočítala teda tu 

školu, kde jich asi taky bylo dost.  

No já jsem většinou. My jsme to začaly měnit až většinou, až když se to začalo blížit k tomu 

převratu, že. Takže jinak člověk byl; vlastně já jsem u Pramenu byla, vlastně se dá říct, furt 

jako. Až po tom se začalo měnit, že jste byl každou chvíli někde jinde, jo.  

 

Až po revoluci?  

Až po revoluci, že.  

 



A do tý doby jste byla furt u toho Pramenu v jedný a tý samý prodejně?  

Ne, ne to bylo různý. To bylo, kam nás poslali, kam nás umístili. 

 

A to třeba jste fakt přišla do práce a voni vám řekli, tak vod příštího čtvrtletí nebo vod 

příštího měsíce půjdete.  

No to ne. To člověk se jako zeptal nebo todleto. Já jsem právě byla na samošce a když jsem se 

dozvěděla vo tom místu v tej kantýně, tak jsem říkala vedoucímu a von „nedělejte to a 

nechoďte pryč“ jo a já říkám, když máte ty děti jo a no to taky bylo. Jo takže jsem se tam 

došla to, zeptat a to místo jsem dostala. No a to bylo taky ráno. Jo ráno jsem převedla u ROH 

holku přes přechod, asi šla do družiny. My jsme nasedli na městskou, ta mě dovezla 

k poliklinice jih, tam jsme vystoupili, šli jsme do Malého jezu do školky, jo, to bylo zpátky a 

do práce, odpoledne pak pro kluka do školky, do družiny. Takže to člověk měl hoňky. Takže 

jako po tom v tej, jako tady se prodávaly věci, ale po tom v tej druhej kantýně, jak jsem byla, 

tak tam se vyráběly saláty, chlebíčky. Prostě jo, dršťková polívka se tam vařila jo, to byl jako 

bufet. A tadyhle byla taková malá samoška a tam se prodával textil a zelenina a takový. No to 

jako bylo to pěkný tam. Jako si lidi zvykli, že jsme tam byli dlouho, takže jako u těch stolečků 

seděli a jenže po tom kvůli dětem, my jsme taky pak vodešli ta naše parta z toho. To už po 

tom nikdo nedělal, aby z toho udělal hele tady je otevírací doba, zavřeli v pět. Jak říkám to 

taky nejde, když děti jsou doma samy. 

 

Jasný a ještě další věc. Jo třeba, jakej byl nějakej platovej rozptyl? Byl velkej rozdíl, 

když třeba vy jste byla prodavačka a když tam byl ten vedoucí a tak?  

No to nevím. To my jsme si jako nekontrolovali. Vono to vlastně bylo i zakázaný potom, aby 

se všichni bavili, kolik bere a todlencto. 

 

Jako tenkrát to bylo zakázaný? 

No ne, teďko jako po tej revoluci. Jo to si každej, když todlecto, tak to si každej nechával pro 

sebe. Na penze byli hákliví všichni, jo.  

 

No tak jo. Ode mě je to asi všechno a moc vám děkuju za váš čas.  

Není zač, hlavně jestli jsem trošku pomohla.  

  



Nacházíme se v pražských Kobylisích, sedíme v kavárně s paní M. K. a budeme si 

povídat na téma o službách za normalizace v sedmdesátých a osmdesátých letech 

v Československu.  

Já se vás ale nejprve zeptám, abyste mi nejprve pověděla, kdy a kde jste se narodila a 

kde jste vyrůstala.  

Jsem z Prahy a jestli chcete ročník, tak 49. A to je asi tak všechno, Praha je moje město.  

 

A vyrostla jste tady v Kobylisích?  

Ne, ne, ne. V centru, Na Poříčí.  

 

A tam jste chodila i do školy?  

Tam jsem chodila do školy, tam jsem prostě žila do svejch 25 let.  

 

A následně po tom třeba střední školu. To jste dělal jakou?  

No učňák, střední odbornou školu vlastně. A pak jsem šla pracovat.  

 

Jo a to bylo zaměřený jak? 

Zaměřený. To bylo zaměřený na aranžování, prodávání a vlastně služby v obchodu. To byla 

střední škola, která měla širokej, širší záběr.  

 

Jo, takže vy jste přesně věděla, co chcete dělat a pak jste pokračovala v tom, co jste 

vystudovala.  

Jo… 

 

A co byla vaše práce po škole? 

Já jsem po škola začala pracovat na Václavským náměstí. Tam byla taková krásná prodejna, 

Hamiro, hraček. A tam jsem dělala jedný starší paní zástupkyni vedoucí, abych se naučila vést 

prodejny, v podstatě. Takže tam bylo moje první působiště. Tam jsem se vdala a apak jsem 

přerušila a vlastně jsem byla s dětma asi 10 let doma. Do toho 83/84 roku. 

 

Jo a ještě k tý první práci, než se pak dostaneme k tomu Tuzexu. Kdybyste se o tom 

nějak víc rozpovídala, v čem teda… jestli ta práce měla nějaký specifika? 

No tak specifika. Bylo to… měli jsme na starosti zásobování tý prodejny. Měli pod sebou 

zrovna na tom Václaváku asi šest lidí. Prodavaček. Takže to byly obsazený ty směny a nebyl 

tam nedostatek těch prodavaček. Byla tam prostě i velka frekvence těch zákazníků, bylo to 

v centru že jo. Bylo to udělaný jako suvenýry, takže se tam prodávaly krojovaný panenky, 

Švejk. Vlastně typický český dřevěný hračky a to chodili cizinci samozřejmě. Nakupovali tam 

cizinci, takže tam byl celkem takovej rušném provoz.  

 

No a jak to třeba chodilo s tím zásobováním? 

Úplně normálně, objednávali jsme si podle potřeb, který ta lokalita…každá ta lokalita v Praze 

měla jiný potřeby, takže my jsme byli specificky na tom Václavským náměstí. Takže co jsme 

zadali, to šlo přes firmu, která se jmenovala Drobné zboží, nebo podnik to byl. Takže tam 

jsme dali objednávku na sklady. A oni nám to vyskladnili zhruba do 14 dnů, nám přivezli 

zboží. To jsme chodili brzy ráno před provozem, kterej byl na Václavkým náměstí, abychom 

nerušili potom provoz. Takže jsme chodili na pátou hodinu třeba ráno. Ty nám to tam složili, 

my jsme si udělali klasickou přejímku zboží a potom to šlo na pulty.  

 

A to zásobování bylo plynulý? 
Plynulý. Nebyly s tím žádný problémy. Nikdy jsem se s tím nesetkala. Někdy, když jsme 



požadovali, ale to jsme nevěděli, jó to jsme neznali, vždycky tam byla nějaká alikvotní část 

toho zbožím která byla z dovozu, to znamená ze Západu. A tam prostě to  bylo rozdělovaný 

klíčem na jednotlivý prodejny, po určitejch kusech, Takže my jsme ani nevěděli, co přijde. 

Ale vždycky to prostě bylo atraktivní zboží a vždycky se to strašně dobře prodalo. Takže s tím 

nebyly problémy vůbec žádný.  

 

A ty klienti, ty zákazníci, ty cizinci, co tam chodili, byli pro vás velkou výhodou jako pro 

obchod?  

No tak zřejmě.. no výhodou. Tak já nevím, ta prodejna byla takhle zaměřená, na ty cizince, to 

byly suvenýry, takže v podstatě ano. A Hamiro to byla poměrně světoznámá značka, 

plyšových hraček, zvířátek, medvídků, možná jste ho měl doma. Takže voni tak byli i 

motivovaný ti cizinci si koupit plyšovou hračku, dřevnej vláček, panenku v kroji. Takže to 

bylo celkem to, v pohodě.  

 

Takže vy jste tam mohli přijímat,.. voni utráceli peníze… 

Koruny utráceli. Jistě vždycky to měli vyměněný, vždycky utráceli koruny, ano.  

 

Jo, že to nemohli platit jako.. 

Valuty ne. No jistěže ne, valuty vůbec, to jedině se mohlo v tom Tuzexu.  Tam se mohly 

přijímat valuty, na které jsme měli školení z banky, abychom poznali falešný peníze. A tam se 

přijímaly valuty a bony.  

 

Tak pojďme k tomu Tuzexu. Tak mi povězte, vy jste říkala od osmdesátého čtvrtého jste 

tam pracovala.. 

Asi tak zhruba no, no, no.  

 

A jak jste se tam dostala. Bylo to třeba těžší se dostat do Tuzexu?  

Já ani nevím, jestli to bylo těžší. Domnívám se, že ne. Ale já jsem se tam dostala teda 

způsobem přes známého manžela, protože já, jelikož jsem měla ty dvě děti, tak jsem se 

nemohla vrátit do toho obchodu, kde se pracovalo od devíti do 18 hodin, jo. A já jsem vlastně 

takhle pracovat nemohla, protože jsem měla dvě malý děti a jedno chodilo do školy a druhý 

chodilo do školky. Takže já jsem potřebovala volnost prostě proto, abych je mohla z tý školky 

vyzvedávat. Takže jsem hledala ňákej zkrácenej pracovní úvazek, což tenkrát nebylo zas až 

tak moc běžný. No vono to myslím není ani teď zase tak běžný. A byla jsem vlastně trochu 

zaskočená, co dál. Oni, ten podnik vlastně, kterej chtěl, kde jsem prodělala, já nevím, ňáký 

školení na to, abych mohla vychovávat další učně, školení, vlastně ňáký kurzy by se tomu 

říkalo, já nevím, jak dneska. Bylo to vždycky tak čtyřměsíční, pětiměsíční. Takže do mě 

investovali ňáký v podstatě peníze a byli tam… a bylo tam, že by chtěli, abych se vrátila na to 

místo právě, když bych se vracela k tomu podniku. No a to já jsem teda nemohla, takže. 

Manžel měl nějakého známého, abych to zkrátila, kterej říkal, hele já mám nějakého ředitele u 

tuzexu; chtěla by žena prodávat oblečení? A von říkal jo, jo, jo. Ale von říkal „Nevím, jak to 

dopadne, ať se mu tam dojde představit a rovnou řekne, že chce pracovat na šest hodin“. 

Takže jsem se tam pak seznámila s pánem, ten řekl „ano, jo, výborně“. A nastoupila jsem 

v podstatě do Štěpánský ulice, do Tuzexu, kde bylo oblečení z Francie a Anglie a tam jsem 

působila asi čtyři, pět let.  

 

Až do tý revoluce? 
Ještě rok před tím jsem šla pryč. Protože za skoro stejný peníze a vo hodinu dýl bylo v tom 

Domě elegance. Byla prostě práce, no a ty děti byly trošku starší, takže jsem mohla být tam.  

 



Jo a takhle třeba mezi těma prodavačkami a prodavači z jinejch obchodů bylo třeba 

jakoby v tom Tuzexu pracovat, bylo to elitní?   

No tak. No tak říkáte to tak jako elitní. Zřejmě ano. Prostě jó. Spíš se na mě lidi koukali skrz 

prsty, protože si mysleli, že pobírám mzdu v bonech, což nebyla pravda. TO byl podnik 

zahraničního obchodu takže já jsem pobírala mzdu v korunách. Jo, takže každém si myslel, že 

dostávám za svoji práci bony. A tak byl tam snazší přístup k tomu zboží a já jsem byla mladá 

holka, ženská. A prostě ta paráda, prostě byla mi na dosah ruky. V tom to bylo asi výjimečný.  

 

Aha. No a měla jste třeba nějakou zaměstnaneckou výhodu v tomhle tom?  

Nenenenene, ne, ne. To neposkytovali. Takže když jsme si chtěli něco koupit, tak za plnou 

cenu, která tam byla pro všechny.  

 

Taky v těch bonech?  

Taky v těch bonech. Ano. Nemohli jsme platit v korunách.  

 

Jojojo. A obraceli se na vás, co věděli, že tam pracujete.  

Samozřejmě. Samozřejmě, obraceli se známí, obraceli se lidi z ulice Štěpánská. To byla 

vlastně taková třída, kde jsme se znali všichni, vzájemně. Jako myslím, že tam byla dobrá 

atmosféra jako jo. Znali jsme zelináře, znali jsme řezníka, znali jsme šéfovou z vinárny, kam 

jsme chodili přes poledne na kávu na oběd. 

 

To je přesně to, co mě zajímá. To je vynikající.  

No to bylo jako strašně dobrý v tomhle tom. A nemyslím si, že by to bylo výjimečný z toho 

důvodu, že jsme byli z Tuzexu.  

 

No voni to asi taky měli řezník se zelinářem mezi sebou.  

No to jo, ale říkám, nemyslím si , že to bylo proto, že jsme byli z Tuzechu. Prostě ta 

vzájemnost byla všude. Přesně jak to říkáte.  

 

Jako mezi těma prodavačem z těch krámů?  

No protože to zboží bylo nedostatkový samozřejmě tenkrát. Takže když zelináři, kde pracoval 

tenkrát shodou okolností známej mýho muže, taky fotbalista bejvalej. Tak říkal „hele, hele, 

přišly nám mandarinky, chceš ňáký?“ No a já říkám „no tak jako jo“ No prostě jsme si řekli 

„tak nám přines 5 kilo mandarinek“. Pak jsme mu to zaplatili a tak jsme si to kolegyně v práci 

rozdělili a tímhle tím způsobem. To byla ale taková, bych řekla, drobnost, která… no nevím. 

Možná že to teďka jako podceňuju. Já to beru asi s větším odstupem, takže to taky beru trochu 

jinak. A tam bylo výborný, že my jsme teda chodili na ty obědy do tý vinárny. No prostě, 

údobí, nebo éra doby, kdy jsem byl v Tuzexu je veskrze pozitivní- sranda, sranda, sranda. 

Takhle bych to asi shrnula. Protože ač jsme nesměli, tak kontakt s těma vekslákama, který 

tam vlastně stáli dennodenně od těch devíti až do večera, tak jsme měli že jo. A nesměli jsme 

se s nima bavit. Nesměli vůbec. No ale bavili jsme se, protože oni tam byli celou naší 

pracovní dobu. A jako byla s nima opravdu sranda s těma klukama. Přesto že to byli různý 

kriminální živly. Takže… na to vzpomínám jako… to bylo… to tam přebilo úplně všechno ta 

sranda.  

 

A měnili jste s nima taky ňáký ty bony?  

My? Ne!  

 

To bylo nebezpečný… 



To bysme si v žiotě nedovolili. Ale pokud třebas přišly džíny, tak to vás teďko bude asi 

zajímat, že jo, ty nedostatkový věci. Nám tam chodilo asi třikrát do měsíce, nebo dvakrát. 

Podle toho zboží. A ty džíny texasky, těch jsme dostávali asi pět tipů jako. Rifle, Cooper, 

Lewisky a já nevím, tyhlety značky. A to už vlastně ty lidi na to čekali, když viděli, že máme 

zavřeno a že je ta přejímka toho zboží, protože to se zavíralo, tak už se začala tvořit vlastně 

fronta tou Štěpánskou ulicí, jo?  

 

To už tam ty lidi, co bydleli, věděli, jak to chodí?  

To ne bydleli… 

 

Nebo tak pracovali?  

Taky ne pracovali. Spíš to byli lidi, který tu módu měli rádi a chtěli to, tak ty Tuzexy cíleně 

obcházeli a chtěli si to který zboží, nebo který měli představu, chtěli si ho koupit. Museli 

zjistit, jak kde je..a nebo, protože Lazarská ještě měla texasky a v podstatě nevím, jestli ještě 

na Pankráci nebo kde. No a takže přišly džíny a my jsme celkem tvrdě pracovali, protože to 

nebyla lehká práce. Ty džíny jsou těžký, když jich máte vzít deset do rukou. Takže jsme si to 

museli všecko ocenit a uložit, aby to bylo perfektně vystavený. To se dbalo na to, jak je to 

vystavený. Nebylo to jako teďko, když vidím, jak je to v obchodě naházený pátý přes devátý, 

to jako to vůbec. To mělo určitou svoji, určitej řád, určitou tu… no takže jsme, otevřeli jsme a 

začali se k nám hrnout mladý lidi. Kluci, holky prostě. A my jsme museli už prostě vědět, 

když jsem se podívala na frajera, jakou má velikost džín, jestli má třicítky, třicet dvojky, 

zkrácený, prodloužený. Prostě jsem to číslo musela odhadnout, aby se mi dlouho nezdržoval 

v tý kabince, aby si ty džíny koupil a vodešel. Jo a takže to jsme měli, to jsme uměli všichni 

perfektně.  

 

To vidíte furt, ne?  

No jistě. To jsem jela v tramvaji, podívala se na prdel frajerovi a věděla jsem, jaký má džíny., 

že jo, kolik nosí a tak. Dodneška jako že jo. A to tam bylo a ještě jsme s těma holkama, 

s kterejma jsme to prodávali, ještě jsme u toho měly srandu, protože ty lidi byli dobře 

naladění, protože měli to zboží jako, který chtěli jo. Takže to bylo dobrý, tak jsme plácli kluka 

po prdeli „dobrý, ty ti seděj, ahoj“ a hotovo jako. Takže tohleto bylo jako bezvadný. No a 

pokud teda chyběli někomu, já nevím kolik stojej, já nevím tenkrát stály 50, to byly Patch, to 

tehdy každém strašně chtěl, s tísíce zipama, takový zvláštní prostě. A chyběli mu nějaký bony 

a tak jsem říkala „tak já nevím, tak si to běž někam koupit, sehnat, nahoru ke klukům“ nebo 

prostě něco a tímhle způsobem jsme jim naznačovali. A oni šli k těm vekslákům a tam si těch 

deset dvacet bonů, nebo kolik jim chybělo, koupili a bylo. Kde to sháněli, nám bylo jaksi 

celkem ukradený. Nebo kde ty peníze ty lidi brali, ty valuty nebo ty bony třeba. Předpokládali 

jsme, že to mají od ňákejch svejch známejch nebo to vyšmelili. V podstatě nám to bylo všem 

jedno.  

 

Jasně. Tam se dalo platit i valutama, nejenom bonama?  

Jak jsem vám říkala…nonononono.. když někdo byl v cizině a zbyly mu nějaký valuty, tak 

tam pak v přepočtu na ty bony mohl zaplatit přímo u pokladny.  

 

Kolik vlastně byl ten bon vůči koruně?  

Tak v podstatě bylo to tak pět korun. Pět korun bylo za ten bon.  

 

A takhle když přišli ty džíny nebo jako jiný žádaný zboží, tak myslíte, že se uspokojila ta 

poptávka těch lidí, co proto chodili?  



No tak uspokojila…pokud.. no já myslím, že ano. Že ano, protože jsme nebyli jediný, kteří to 

tady měli, takže myslím, že ano. No ale ten hlad, ten byl velikej po tom zboží, takže furt byl 

jakoby nedostatek, jo? Pořád to chtěli, pořád, pořád, pořád. Někdy přišli, který se mu nelíbili, 

pak zase jiný nebo velikost, jo to prostě, ten hlad tam byl po tom zboží. My jsme měli 

modelový zboží z Francie, to bylo od pana Davida a lady Abrahams, jestli vám to něco říká, 

asi nic. To je asi devadesátiletá dáma, která prostě má význačnej obchod v Londýně , 

v Londýně Aquascutum, ano to vám nic neříká? To už je pro ty starší, taková klasická 

anglická móda. Ona nám dodávala už tenkrát za komunistů zboží, jo? Pro nás. Exkluzivní 

kožený věci měla, jo, ty taky byly málo k sehnání. Vlastně v Praze byla Kara, která šila 

kožený věci a my jsme měli to zboží, vlastně je to do dneška, který je zvenku, tak má větší 

šmrnc, než naše těžkopádný výrobky. A je to do dneška, to, to prostě platí, jo. Takže to jsme 

tam měli a na to ty lidi, který se pohybovali v určitý společnosti a chtěli mít něco 

výjimečného, chodili k nám hudebníci, chodili k nám herečky, chodili k nám zpěvačky. Prostě 

my jsme měli takovou klientelu, který jezdili na ten západ a vozili si ty peníze. Zcela 

oficielně, zcela oficielně… 

 

A taky věděli, jak se tam oblíkaj lidi… 

No jistě. To nebyl problém v tomhlenstom. Pro ně si myslím, že to bylo docela dobrý. 

 

No a vy jste říkala, že tam byl třeba nějakej zelinář, co vám tam schoval mandarinky a 

zas naopak vy jste se taky nějak revanšovali?  

Nenene, nenene. Von ty džíny nepotřeboval tak často jako my ty mandarinky (smích). To 

bylo čistě z kamarádství tohleto. To nebyl jako „ty mi dáš tohle, já ti dám tohle“, ne. Vůbec, 

von ty džíny potřeboval jednou za rok.  

 

No jasně, ale i tak když to přošlo jednou za ten rok… 

Tak jsme říkali „hele Tondo, přišli nám džíny“. „Jo tak já se přijdu podívat, díky“. Všecko, 

žádný takový někde, schováme neschováme a když mu byly, fajn v pohodě.  

 

A třeba takhle pro známý, že jste jim brnkla?   

No jistě, to dělám i dneska. Já pracuju v obchodě a naopak na tom je dneska ten obchod 

založenej- na stálé klientele. To je přece naprosto adekvátní, úplně, úplně, já vtom vidím 

úplně rovnítko v tom. Já teďko pracuju v Domě módy u soukromého, soukromého prodejce 

v jedný firmě a ten nás k tomu vybízí, zakládat kartotéky, seznamy klientů, zákazníků. 

Volejte, piště, přišlo nové zboží, ať se přijde podívat. A přece vo tom je kšeft. To je základ 

toho kšeftu, jak tenkrát, tak teď. Udržet si klientelu, ne? Jo? 

 

No jasně, jasně. Já to jako rozhodně beru. A právě mě zajímá ten rozdíl, jestli tam 

nějakej byl?  

Naprosto stejný, naprosto stejný. My jsme chtěli prodat, voni chtěli koupit. To je přece jako 

ložený.  

 

Jo a měli jste třeba nějaký prémie, podle toho, kolik se toho prodalo nebo něco 

takovýho?  

Ne, ne. Tam myslím, že nebyly. Myslím, že ne.  

 

Jo to právě mě na tom zajímá, že vlastně jak jste placená státem a ne vod toho, co se 

prodá… 

(Souběžně) ne, ne. Nebyly, nebyly, nebyly…. Nebyly. Ale myslím si, že když se tam dosáhlo 

určitý částky, tak pro tu prodejnu přišla nějaká odměna. Ale já si to uvědomuju velmi málo, 



protože já jsem tam nebyla na ten plnej úvazek. Já jsem tam byla na ten zkráceném úvazek, 

takže mě se to týkalo minimálně teda, jo. Jo, to já jsem i vo to dostávala míň peněz, než ty 

holky, který tam byly těch osm hodin. Jo? To já jsem to měla krácený všecko.  

 

No jasně…  

Takže si to ani až tak jakoby nepamatuju.  

 

Jo, víte co, já jsem měl třeba rozhovor s paní, co prodávala v květinách a ta když tam 

prodávala za totáče, tak ať už jich prodala tunu a nebo tři kusy, tak měla furt jakoby 

jeden plat. Dneska prostě řeší každou kytku, protože úměrně s tím, úměrně s tím je ten 

zisk. Takže právě proto jsem se na to takhle ptal.  

To bych řekla, že teď je víc motivovaných, ta prodavačka, jo, než tenkrát, to určitě. 

 

A vás motivovali jakoby tím, že tlačili… 

Nikdo netlačil, my jsme museli splnit nějakej plán. My jsme měli vždycky na měsíc nějakej 

rozpis. A v podstatě i když jsem dělala v tom Hamiru, tak v podstatě se vědělo, který měsíc je 

silnější. Takže na prosinec, dejme tomu já řeknu částku, já nevím, dvě stě tisíc jsme měli 

splnit za měsíc. V měsíci, kdy byly slabší, byly prázdniny, ale i u nás to bylo jako dobrý, tam 

byli ty turisti, takže my jsme byly jako jinak na tom. Ale prostě ty plány, který se dávaly, tak 

byli sestavený vždycky na ten měsíc, vo kterým se vědělo, jak je silnej nebo není silnej. Jo, 

tam pak když nedosáhlo té částky, která byla jakoby v plánu, tak se dostávala odměna, jo. 

Ano, nebylo to bůhví kolik, ale nějaký peníze to byly.  

 

Takže ta motivace tam byla?  

Ano, ale myslím, že menší než teď. To jo, to jo. Tohleto měl jaksi každej tak jakoby jistý, by 

se dalo říct. A vyskytovali se tam i lemplové i příšerný lidi jako, s kterýma byl pak problém je 

vyhodit nebo něco; který neměli zájem o práci. Neměli zájem chodit včas do práce, chodit jo.. 

dodržovat nějaký regule pracovní.  

 

No a když takhle ten Tuzex, bylo tam zahraniční zboží třeba cejtila jste třeba nebo měla 

jste pocit, že tam podléháte nějaké vyšší kontrole na to zacházení se zbožím,, než byl 

v jinejch krámech?  

Ne, ne, ne, ta byla všude stejná. Celkem dost, bych řekla, se na to dbalo nějak jo.  

 

A dotýkala se tý práce v Tuzexu nějakým způsobem politika, že by tam třeba byly, já 

nevím, nějaký politický tlaky na nějakou… 

Podívejte se, tohleto je docela zajímavý, co se mě práte… já jsem nedávno byla na takovým 

večírku, je to asi čtyři roky, kde se sešlo pár lidí, který emigrovali v tom ´68 roce. A když 

jsme se tam jako bavili a já jsem řekla, že jsem pracovala v Tuzexu, tak si mysleli, že jsem 

konfident jako že jsem automaticky musela bejt nějakej práskač nebo jak bych to řekla. Ale já 

vůbec nevím, co bych tam práskala. Tam byly prostě kolegyně se mnou. To byly děvčata, 

osmnáct, dvacet let, který byly támhle z Horní Dolní a prostě pracovali se mnou v tom 

Tuzexu. Přišly tam, nevím, jak se tam dostaly, protože tam jedný pracovala sestra, tak jí tam 

doporučila. Bydleli, měli obrovskou ubytovnu na Praze 4, aby nemusely jezdit domů, měly to 

všechno zaplacený od toho Tuzexu. Platily, voni jim utrhávaly já nevím kolik, něco z vejplat, 

a pracovaly tam se mnou. Byla tam jako bych řekla, ale to bylo asi u každého podniku, ať to 

byl podnik zahraničního obchodu nebo ten jak bych to řekla maloobchodní podnik v Praze, 

tak všude byly nějaký organizace, ROH a partajní organizace. A to bylo jak v Tuzexu, ta 

v tom maloobchodě. Takže v tom jakoby rozdíl nebyl. A ROH bylo vlastně celoplošně pro 



všechny, přístupný, dostupný. To je asi tak všechno. Jinak že by tam byly politický aktivy, 

nebo že by nás někdo školil. My jsme nesměli se bavit s těma vekslákama.  

 

Jasně, to je jako pochopitelný.  
To bylo, to bylo jasný. To skutečně. Ale říkám, my jsme to překračovali a bavili se s nima. 

Takže my jsme jako… dokonce si jeda holka vzala toho veksláka (smích). 

 

Fakt?  

No, dokonce jo. A dneska když vám můžu říct, pracuju v tom krámě a takhle když se přijdou 

podívat, protože mají rádi módu furt. Tak „čau Roberte, co děláš, vole?“ „Jsem rentiér“. Maj 

auto jak kráva. Všichni si žijou velmi dobře, velmi dobře.  

 

To tak to je hustý, to je hustý. To jsou věci.  

No.  

 

No a ještě bych se vás zeptal, jak jste třeba vnímala takový ty povinný svátky, 1. máje a 

nebo vylepování hesel a takovýhle věci? 

No tak to bylo příšerný. Tak vylepování hesel, to nebyla naše starost, to byla starost 

aranžérky, která to měla jola direktivně daný, jak tom Hamuiru, tak vlastně v tom Tuzexu.  

 

A to byla ňáká paní, terá objela všechny ty Tuzexy v Praze a nebo tam byla jako furt 

v tý vaší prodejně? 

Ne, ne, ne, ne, ne. To Tuzex zaměstnával asi dvě nebo tři aranžérky, který dělaly výlohy a 

interiéry a když byly státní svátky nebo něco, tak přijela vylepit praporky a to bylo asi 

všechno, co se ně těch prodejnách jako dělalo no. Možná to Hamiro tam mělo něco navíc, že 

se něco dalo do tý výlohy, ale abych vám řekl, to mi vůbec neutkvělo nebo uniká mi.   

 

A vy jste na to koukala jak?  

Na co? 

 

Tak třeba na ty svátky… 

No tak svátek byl svátek. V podstatě my jsme nepracovali, že jo. Dneska se pracuje, tenkrát se 

nepracovalo. Takže svátek byl příjemnej, že jsem byla doma. Ale v podstatě vím, že jednou 

nás ňák v Tuzexu tlačili, abychom šli na 1. máje, ale my jsme si nějak s kolegyní řekli, že na 

to kašlem, ať se děje, co se děje, že jestli nás chtěl vyhodit, tak ať nás vybodej prostě jako. 

Ale nešli jsme tam. A nestalo se teda nic. Ale jinak jsem nechodila, já jsem nechodila. Já jsem 

byla ráda, že jsem s dětma doma. Já jsem na žádný 1. Máje nikdy. Akorát jako pionýr, to jsme 

museli se školou. Ale to byla zase jiná, to jsme chodili rádi. To byla sranda. Takže to bylo asi 

takhle no.  

 

A jak jste třeba ještě vnímala, když jste pracovala v obchodě, třeba seriály, který byly 

taky z obchodu, třeba typu Ženy za pultem nebo něco takovýho? Jak jste na to koukala?  

Tak asi úsměvně no. Jak asi se na to dalo koukat, no. To bylo zase trošku takový vodtržený 

vod reality že.  

 

Jojojojojo. A ještě když byste zkusila porovnat tu práci před revolucí a po, nějak hlavní 

změny, co v tom vidíte… 

Hm, to je dost těžký. Víte, možná to nebude znít hezky, ale my když jsme měli právě třeba 

ty.. když jsem byla v ROH a měli jsme různý ty schůze pouze pracovně zaměřený, tak tam se 

mohlo říct tomu vedení toho podniku, jaké jste měl výhrady. Otevřeně prostě jste se přihlásil a 



řekl jste tohle a tohle se mi zdá, že není dobrý nebo je špatný a mohl jste na to ukázat. Na 

nedostatky zboží, který se vám zdály, nebo že chodí nekvalitní zboží nějakej čas někdo 

vyráběl špatně, když jsme měli zvýšenej počet reklamací. To se všechno dalo na těch 

schůzích prodiskutovat. Otázka je, jakej byl pak dopad zpátky, že jo (úsměv). Ale vy jste jako 

účastník, jste si mohl říct, v podstatě sejít… A dneska máme zase schůzky s majitelem a 

v podstatě když se chceme dohodnout na něčem s kolegyněmi, co se nám nelíbí, a že se nám 

nelíbí hodně věcí, protože pan majitel není z oboru. Takže ve spoustě věcí tápe a neřekne to 

nikdo. Neřekne nikdo, když se bojí vo svý místo. Jo, to vidím, že je strašně špatně. Já jsem za 

tím naším šéfem šla a říkám „hele šéfe, já vám klidně budu dělat oponenta, Každej má mít 

svýho šaška“. Každej má mít někoho, kdo mu řekne ty negace, aby von pak si mohl říct „jo, 

tohle je dobrý, tohle je blbý, s tímhle si trhni“ (smích). Jo prostě, ale aby slyšel, ty negace, 

zpětnou vazbu. A ty dneska nikdo nechce slyšet, nikdo.  Každej si myslí, že je strašnej mistr 

světa. Strašnej mistr světa. A řeknu vám jednu věc, zažila jsem to třeba v osmdesátým 

devátým, v tom Domě elegance, do dražby. Tak jsme šli s vedoucí celá skupina, bylo nás tam 

asi osm lidí. Sme šli na Prahu 1 tam na to náměstí, jak je knihovna. Na Mariánský. Tam jsme 

si sedli do těch řad. Poslouchali jsme, co se bude dít. Ten dům byl překrásnej, nádhernej, jo. A 

byl tam boj Bennetonu s jedním soukromníkem, s nějakým Angličanem. Vyhrál to ten 

Angličan. A já jsem se pak dozvěděla asi za 14 dnů, že von tam dělá nějaký pohovory 

přijímací. Tak jsme se tam s kolegyní, s kterou jsme tam pracovali, přihlásili a on nás přijal. 

Jako takže jsem se vrátila zpátky jako jo a dělala jsem tam v podstatě nějakou dobu jako 

provozní, protože von nevěděl, jak to chodí- pokladny a tam byly čtyři patra módy jako. A 

udělal to tak, že vyprodával zásoby toho domu, který jsme měli, co se nabraly do toho 

osmdesátého devátého. Všechno bylo luxusní zboží, luxusní. Kdyby si vaše maminka 

vzpomněla- Dům elegance- dodneška maj zákaznice, s kterejma mluvím, svetr nebo kabát z tý 

doby, z toho domu. On to všechno prodal pod cenou, dobrý, a vzal mě a mojí kolegyni do 

Amsterodamu, abychom jeli nakoupit nový zboží, abychom mu pomohli vybrat. Takže jsme 

přijeli, poprvý na Západě v podstatě, vyvalený, tam velkej skleněnej barák, jezdící schody a 

každá ta firma tam měla jakoby svůj, svoji prezentaci, svoji nabídku. A my jsme tam chodili a 

já říkám „hele Alčo, tohle je krásný, to bysme tam chtěli“ a to bylo na tý úrovni jo, na kterou 

jsme byly zvyklý. To bylo pro ty zákaznice, nebo pro tu stálou klientelu, kterou my jsme 

znaly, jsme věděly, že za to bude ochotná dát peníze, ty vyšší peníze že jo. A von se na nás 

podíval a říkal „nenenenene“. A jeli jsme dolů do podzemí, kde byl vlastně frc, výprodej, kde 

byly tak odporný věci, tak odporný věci. A já jsem říkala, s tímhle já nechci mít nic 

společnýho, to se prodávat nebude. Jo a von to koupil a dopad blbě, pak tam ten Benneton se 

dostal. Takže teď je v podstatě velká škála, velká nabídka všeho, ale ta úroveň je příšerná a 

mizerná. Lidi v obchodě, já dneska, když se dívám, bych se nikdy nemohla chovat tak jako… 

i když já jsem vždycky byla na trochu jiný úrovni. Ale to co dneska vidím u prodavaček, tak 

já zuřím. Moje dcera říká „mami, já s tebou nepůjdu nakupovat, protože jsem protivná“.  To 

je prostě děsný. Děsný, děsný zacházení, jednání. Prodavačka sedí, když s vámi mluví, nebo jí 

něco a drobky jí padají vod pusy. No něco příšerného. Neříkám, že to je všude, samozřejmě se 

to netýká Pařížské ulice, ale i tam v Bennetonu jsem prostě viděla takovýhle chování 

prodavačky. Jako jsem hodně kritická, ale byl jsem i tenkrát. Jak jsem vám říkala, tam byli i 

lidi, pracovali, který prostě byli mizerný, ale nešlo je vyhodit, který by si to zasloužili na 

hodinu, na minutu. Ale nešlo, tenkrát ňák ty zákony byly jiný a tomu já už nerozumím. Vím, 

že jsme si stěžovali na určitý lidi, který se nechovali tak, jak by měli nebo nám tam kradli. A 

pokud kradli, tak li na hodinu, to je jasný.  

 

Kradli tam lidi teda? 

Samozřejmě, v Tuzexu ne, v Tuzexu jsem se s tím ne… ne taky, ano, ano. Jedna holka ano, 

kradli, zaměstnanec, kradla. Všude, to se s tím se setkáte všude.  



 

Vono se na to vždycky přijde, ne?  

No vždycky ne. Ale kradla, ano.  

 

A potom jí vyhodili rovnou, jo?  

Potom jo. To je na hodinu tohle.  

 

Možná ještě kdybyste mi pověděla, s jakou jste pak uvítala revoluci…? 

Jistěže ráda, samozřejmě protože u nás v rodině komunisty neměl nikdo rád, určitě ráda, ale 

samozřejmě to zklamání, který nastoupilo celkem brzy bylo šílený a myslím, že nejsem 

spokojená. Ale tím nechci říct, že dřív jsem to… jako mladá jsem tu politiku nevnímala tak 

jako teď. Dřív jsem se o to nezajímala, já jsem měla rodinný starosti a prostě výchova dětí mi 

zabrala veškerej čas. Já jsem se věnovala strašně aktivitám jako sama a sportu a já nevím 

s nima, jo, takže my jsem měli svojí zábavu, měli svý známý a jako ta politika šla trošku 

mimo. To jako říkám, že jo. Ale spousta věcí já si pamatuji, třeba když zbourali Stalina, že jo 

támhle na Letný. Já bydlela Na Poříčí a to je přes vodu a to byla šílená rána. Šedesátej osmej 

rok, nenávist k Rusákům, úplně děsivá jako jo. To si nikdo nemoh představit tu atmosféru 

v Praze jaká byla, nádherná. Lidi byli prostě spolu, určitá soudržnost proti nim. A to mohlo 

vylítnou na povrch, prostě ta nenávist.  

 

A to se pak asi rychle změnilo, jakože to opadlo po tom, ne?  

No pak přišla apatie, pak přišla apatie, protože to vedení toho státu se chovalo, tak jak se 

chovalo.  

 

Takže máte pocit, že jste spíše nezajímala a uzavírala vůči tomu? 

Jistě, jistě. Protože tak člověk věděl, co s tím udělá jako, nic. Co já jsem s dvěma dětma, 

vůbec.  

 

To je otázka mimo soutěž. Jak moc jste třeba vnímala nějaký disidentský aktivity?  

Já jsem vo nich nevěděla.  

 

To se vůbec nedostávalo ven ty informace? 

Ne. Akorát vám musím říct, jednou jsem byla, jednou jsem byla ve vinárně na Jungmannově 

náměstí, jak teďko je tam ten Aida, tak vedle toho bylo ke Zlatýmu kříži, k tomu patřila 

taková malá vinárnička. Tam chodila, kde jsem měla známou jako barmanku a tam, kde jsem 

si občas dávala spicha s mým mužem. A když jsem tam přišla, von už tam seděl na baru a já 

říkám „čau, ahoj“ a von „dej si něco a půjdeme“. A tak jsem si něco dala a pod náma seděl 

člověk takovej, teď na mě něco jako halekal a říkám „prosím tě, co to je“ a Karel mi říká 

„hele toho si nevšímej“. A von pak začal zpívat „pershingy létaly nad Prahou, Reagan se tomu 

jen smál“ (záměrně ráčkuje). A já říkám „co to je za magora“ a von: „Zpívám pro vás“ jako 

jo. A Karel říká „to je Havel, to je disident, toho si nevšímej“. 

 

Fakt? 

(smích) No ale já si pamatuju jenom takovýho mladýho zarostlýho frajera, kterej tuhlenctu 

písničku zpíval. A to byla první zmínka o disidentech. To je disident Havel, protože tam byl 

proflákej, a protože tam chodil, von tam chodil do toho Černýho divadla vlastně. A to je 

jediný. A jinak nevím vůbec nic a je mi to ukradený.  

 

No tak jo, já myslím, že je to všechno a moc vám děkuju.  

 



V šedesátým osmým roku jsem nastoupila a ´86 to bylo, 18 let to bylo, co jsem odtamtud 

odešla ze zdravotních důvodů. Já jsem dostala infarkt. A vedoucí jako mě ještě přemlouval, 

abych… prostě, že to s ním vydržím do důchodu a á jsem to vydržela do nemocnice. To se mi 

povedlo v Příbrami. Takže pak mě převezli sem no a ještě jsem dostala dovolenou do Ruska, 

že bysem tak nějak jako ocenění… a já už nemohla. Já už měla vyměněný peníze a všechno, 

no a stalo se mi tohleto. Takže jsem byla tady v tá oděvní službě. To bylo jako dva bloky. 

V tom jednom es šilo, nejdřív cíchy a prošívaný deky. Ale to já už jsem nestihla. J8 jsem teda 

tam zašla. Viděla jsem, že říkali přijmeme příjemkyni. Nebo říkali vedoucí toho, no tak já 

jsem tam vešla a ta paní říká: „no, máme tady už dvě“. No ale asi jsem dělala, a taky ta 

účtárna mi jako pomohla. A ta jedna vypadla hned, když jsme byly tři. A ta druhá, že budou 

malovat a voni potřebovali hned. Takže jsem šla o Palacký se zaučovat a tam se dělalo prádlo 

a tak. Ale tady, tady se opravovaly punčochy.   

 

A to bylo tady na Petřinách, ta, co byla Včela? 

Tady na Petřinách, tam co je restaurace teďka.  

 

Netuším… 

V brunclíkový ulici. A tam je restaurace . A vobě ty půlky spodní byly naše. No a já jsem teda 

nastoupila do tý pravý půlky, kde se šily potom ty opalovačky a opravovaly se punčochy. No 

a to pak zrušily a tam daly chlapce na..jak bych vám to řekla… no na učen. A na druhý půlce 

taky. A nás jako přivařili k nim, j? Tyhlety služby. No a pak tam bylo, že tam šili, učili se.. 

teda voni řeknou švadleny, že dámskou krejčovou. A i se poskytovaly služby zákazníkům. No 

a já jsem byla teda jenom v krámě. A tam se opravovaly ty punčochy. To nosila paní domů. 

Ještě potom po sametový, vona vlastně byla jediná, která tady opravovala ty punčochy. Nikdo 

už se na to nehlásil a vona teďka asi je torba roky, zemřela, mi říkal její syn. A pak to jsem 

byla tam, jak byly takhle dva pulty, tak přijímala šaty na oblečení. A krejčí tam byl ještě. No a 

já jsem byla vedle, takže když bylo potřeba, tak jsem zaskočila tu a tam. Potom jsem nosila 

tržbu na poštu. No a tyhlety punčochy. No a šilo se tam. No a to, co jsem měla na starosti já, 

tak to bylo záclony, ložní prádlo. Ne jako tam ty deky, to zrušili. Takže to jsem měla na 

starosti já. A samozřejmě, že jsme byli jako v jedný místnosti, oddělení, takže jako jsem 

slyšela, co se všechno tam děje a i jsem věděl, protože tak se jako dohromady, že jo. I když 

máte na starosti jeden úsek a ty druhý mají druhý, no tak když taky se stalo, že ten krejčí, 

mužském, najednou nemohl a musel d Prahy a tak mě říkal: „já vás tady nechám samotnou“. 

Ale byl tam policajt, vedle bydlel, kterej když viděl, že jsem večer zamykala, že jsem tam 

sama. Tak říkal „dávejte si pozor“. To bylo tehdy v Oboře samý cikáni, jo? No to dneska se 

vám ani nezdá, ani si člověk nevšimne. No tak to jsem teda tam absolvovala. A když mám 

říct, že ty děvčata, který se tam učily. Tak to jsem měla takovej zážitek silnej. Že kolikrát 

říkali „no, tak je nemoná“ nebo „tam se s tím neuživí, co s ní budeme dělat?“. A zmatuji si, že 

Herman, možná že vám to něco říká. No ten je v televizi každou chvíli, no to je jedno, když 

jsou v televizi volby a tak. Ale tak to jeho maminka taky tam chodila takhle na kontroly a a já, 

než jsem tam nastoupila, tak jsem musela mít- to mi manžel vyřizoval, že nemám nějaký 

s penezma, že jo. A kdybych měla 600 korun dluh, tak to už bych měla problémy nebo to. No 

tak to já jsem teda neměla, že jo, a voni se mnou taky ne. No a to jsem chtěla říct, taky že 

třeba jsem taky za toho pana Záblatského, kterej tam byl, tak jsem taky zaskočila, že jsem šla 

zkoušet i pánský kalhoty. No protože chlap nadávala, že jo. No tak jsem říkala, no to nevadí. 

A pak jsem mělastrach, jestli to dopadlo dobře, to víte, že to dopadlo dobře. A ten mi děkoval, 

že jo, no a ten byl taky rád. Protože tam když jste přišel a stála jsem za tím pultem, tak už jste 

věděl, že ten člověk jde a že už mu bude něco vadit. Jak bouchne dveřmi, i na chůzi. Jak jde, 

jde jak generál. A pak mi ukázal i tašku stžností, že jede támhle z Dejvic a že si stěžuje na co 

všechno a že abych…von mi říká „A vy mi doneste knihu přání a stížností“. A já jsem šla za 



vedoucí, ještě pak tam byl i druhej vedoucí. Tak já jsem šla a říkám „ježíšmarjá“. Nevím, co 

mu na mě chybělo ale von mi tam napsal pochvalu, jo. Víte, takže vono takhle.  

 

A to byl nějakej kontrolor vyloženě, nebo nějakej šťoural jenom?  

Takovej šťoural. Ale řeknu vám, že tohleto s těma dětma, který byly slabší. Což jsem jako 

ocenila a vždycky si na to vzpomenu, když tady lidi nemají práci a jsou to třeba 

vysokoškoláci, že jo. Vždyť vy ještě taky nejste zaměstnanej, že jo. Vždyť člověk nikdá neví.  

No tak voni říkali „heleďte, tak týhletý… tu dáme přišívat knoflíky. Vona se s tím uživí“. 

Rozumíte jo, takovou práci, jo, voni byly vyučený, ty děvčata, dámský krejčový. Ale když jim 

to nešlo, voni koukali je někam vrazit no.  No a mě vzali, nejdřív jsem musela do Palacký 

jako do krámu. A tam jsem se setkala zase s lidma, který byly třeba baletky jo. A ta přišla 

přišít knoflík, na mou duši. A teďka vona tam byla fronta, tam bylo jako co dělat a já říkám 

„hele, vždyť vona tady bude už potřetí, ale já jí ho musím přišít“. A i ta vedoucí, co mě 

zaučovala, říkala „no, já jí ho budu muset přišít“. A já zase jsem to nevydržela a řekla jsem jí 

„ježíš, vy jste tady pokolikáté, to byste si ten knoflík nepřišila?“. A vona říká „já jsem baletka 

a mě je jehla cizí“. Takhle mi to řekla. No a víte, takže jste se sešla takhle s různejma Nebo 

tady takhle jsme tam opravovali taky košile tedy z věžáku, oc byl hotelovej dům. Tak tam byli 

taky takový celebrity, takže tam taky chodily že jo. Krásná, Vlachová a ten si posílala, ježíš, 

jak von se jmenoval, opravit košili a já jsem říkala ježíšmarjá takovej zpěvák. Hmm…a herec. 

Takže asi takhle: ten můj pohled byl takovej, že voni nenechali, aby jako byl člověk bez 

práce, jo. I když jako musel dělat potom jako podřadnou práci a ne jako voni, co šili hezký 

věci. 

 

A jak byste třeba hodnotila ten kolektiv v práci? Jako obecně, 

No. Víteprotože já jsem kolikrát měla takovej pocit, že voni mezi sebou tam to bylo takový 

různý, že jo. Tam u mě v tý místnosti, co jsme byli mi tři vlastně. Z atím pultem, ti byli 

stříhači za tím pulte, jak vám říkám a já jsem měl tenhleten úsek. A když bych to měla jako 

zhodnotit, tak jsem jako věděla víc než to.  Jo, co budu nalhávat, že třeba jsme vod lidí dostali 

nějakej úplatek, třeba bonboniéru a nebo něco takovýho. No a když si vzpomínám, protože 

tam bylo kolik těch mistrů, že jo, a mistrová. Dva… nejdřív tam byl ten vedoucí, co byl za tím 

pultem a stříhal, jak jsem vám říkala, že jsem zaskočila. Tak si vzpomínám, jak říká: „paní K., 

to je strašný, ten R., ten když je tam kafe, co já tam dám, tak von si jich udělá sedm za den. A 

kdysi ho musí dávat ze svýho, tak stačí se dvojka“ (smích). Víte, tak asi takovýhle vztahy, že 

jo, nebo to. Já jsem byla pak nemocná, dcera chodila do tančeních. No a já po tý nemoci, to 

víte, jsem si nechtěla nechat ty taneční nechat ujít. No a tak jsem šla a bylo to pracovní době a 

šla jsem na poštu a prostě jsem se pro něco vrátila s lyšela jsem, to mi teda zstalo, a i když se 

semnou pak loučili a dostala jsem dárky, tak mi to jako zůstalo. Protože jsem slyšela jak říkali 

„no, do tanečních může a tady jí není dobře“! 

 

Jo, takže na jednu stranu jste si tam vyhověli, když třeba někdo potřeboval zaskočit, nebo 

takhle… Ale zas na druhý straně občas byla taková nepříjemnost.  

No ale nebo tak yjsem vyjela na celou paní vedoucí, když vona, když Závladský zemřel, tak 

vona na tom pohřbu byla, já už jí nemohla poznat. Ale asi někde je oděvnictví, třeba víte… 

Ale jak říkáte, vyhovět, to člověk se vždycky někde snaží a snaží se v dobru. Jenomže já jsem 

to měla komplikovaný tím, že jako ta paní, co vopravovala ty punčochy, bydlela tadyhle na 

hlavní, jak je ta křižovatka. Teď je tam její syn. A když vona tam bydlela, měla psa. Vona šla 

ve dne. Dělala to doma. Protože voni jí tam dílně zase nechtěli jo. A mě takdy přišla třeba 

v 11 hodin s prácí večer. A říkala „prosím vás, nikdo nespí, jenom vy spíte“. Tak tenkrát jsem 

chtěla, že dám výpověď. Ale to mě zas nechtěli pustit a říkali, že mi dají Letnou. Jo na Letný, 



tam že bych byla sama. No ale to já jsem nechtěl,a že než dojedete na Letnou, děti a večeře 

taky.  

 

Tady to bylo vlastně za rohem, že joo. 

No, no za rohem. Jenže vona byl s odpuštěním… pánbůh jí dej nebe, ale taková potvora, že 

koukala jenom na psa, na sebe a ne m ěne, víte. Ale to byla taková nevýhoda. Ale co jsem 

mohla říct, tak jsem měla zastání. A ten pan vedoucí říkal „já myslel, že to tady s námi 

dotáhnete“. Protože já jsem dělala třeba tu tržbu, jo, vybrala vod nich peníze a šla jsem na 

poštu. No a paní vedoucí, protože my jsme chodili na obědy do gymnázia… no a paní 

vedoucí, se jí to jako nezdálo, že jsem tam dlouho.  

 

Na obědě? 

Ano a tak já jsem říkala, ať si teda chodí na poštu s tržbou sama. A jak jsem byla vzteklá, tak 

jsem tam vlítla do kanceláře a řekla jsem jí to. A říkám „já si chci taky dojít na oběd“. A že 

jsem na poště, na poště jsem si taky jednou zlomila nohu. A tak dobře „tak tam nebudu chodit 

a choďte si tam vy“. Tak tam párkrát došla a pak zase já. 

 

A pak jí to přešlo.  

No to víte, že jo. A pak už mlčela.  

 

Jasně. A když jste povídala takhle o nějaký tý bonboniéře nebo tak něco, tak za co vlastně ta 

bonboniéra přišla? Za nějaký třeba přednější obsloužení? 

Ne. Ne, ne, ne, ne. Prostě voni říkali „my k vám chodíme, jak do zpovědnice“. Jo protože 

s těma lidma musíte jako taky mluvit. A to mě nedělalo práci, jak jste to poznal i teď (úsměv).  

 

Jasný, to já jsem právě dělal rozhovor, která dělala v Moděvě, což je v zásadě… 

(skáče do řeči a směje se) příbuzenský… 

 

Tématicky podobný, co vy, a ta přesně tohleto si pochvalovala, že tam chodějí ty lidi. 

Nechodilo jich tam ale jako do samosky a tudíž na byl čas a mohli si popovídat. TO jste 

vnímala takhle podobně teda?  

No. Určitě jo, protože tak nějak… ještě vám něco řeknu. Když už jsem byla doma v důchodu. 

Zřejmě se dozvěděli, co se stalo. Tam tehdy bylo parte na stole, že nám zemřel syn. Takže 

jsem tam nebyla. Urbánek, doktor, ten říkal, že mě nechá doma, aspoň tejden. Já jsem říkala 

„ne, tam budu chybět a tady to na mě bude všechno padat“ Takže jsem do tý práce chodila, že 

jo, pořád. A víte ty lidi, to ještě kolikrát dneska, když jsem se hrabala v receptech. Tak mi 

přinesli třeba ochutnat cukroví a k tomu recepet „to si paní K udělejte, to je dobrý, to jsem 

dělala“. Víte, tak takhle nějak už to bylo. A nebo třeba ten policajt, ten jsem pro něj v životě 

nikdy nic neudělala a to byl nějakej pan Procházka. No na toho vzpomínají dodnes. A já jsem 

odbočila, jak už jsem byla doma teda. J, tak tadyhle najednou zvonek a paní prostě zákaznice 

s takovouhle kytkou (předvádí gestikulací). A já říkám „prosím váas, za co. A vona říká „víte, 

j jsem musela, ale než jsem se k vá dostala…“. Tak vona to brala, aby jí lidi řekli, kde 

bydlíme. Že jo někdo nevěděl, kde bydlím, i když mě třeba znal. No a vona přišla takhle, už 

jsem byla v důchodu.  

 

No to potěší… 

No to víte že jo… 

 



A čím si třeba vysvětlujete takhle tu vřelost. Myslíte, že to bylo tím, že jste jako poskytovali 

super služby a ty lidi si toho vážili a nebo že třeba by to bylo tou dobou, že y byla takhle 

milá?  

Jako kdo že by byl milej?  

 

Ta doba obecně… A nebo že by to byla jako výsost toho vašeho pracoviště, že jste na ty lidi 

bylyi vy milí a nebo byli oni milí na vás? Nebo to tak platilo obecně i mimo ten krám?  

To je otázka. To víte, já z nikoho mluvit nemůžu, že jo. No ale ti, co k nám chodili, tak 

obyčejně byli milí jako. Ale když se jim- ta paní taky nedodržela termín těch punčoch, tak 

juksem taky jela tadyhle na Bílou Horu s punčochami, aby baba nenadávala. Protože ona 

prostě byla „ona to měla mít, tak to mělo bejt a jako když to nemá, tak já už sem podruhý 

nepůjdu a tak mi to tam dopravte!!!“ No s tou nebyla řeč, aby to tam vezla, tak jsem to tam 

vezla já, protože jsem byla v krámě. A doma jsem to říkala a muž „tak odtamtud vodejdi“. A 

pak jsem šla za tou vedoucí, která nejdřív měla to prádlo. A potom ještě mě k padesátinám 

mně donesla prostě dárek jako hrom. Jo jako viděla jsem, že jsou na mě fajn.  

 

No to je moc hezký. A ještě abychom sito shrnuli, tak v tom obchodě, tam se zpravovalo, 

zpravovalo oblečení, který tam ty zákazníci přinesli. 

(Skáče do řeči). To byl ten druhej pult, tam byl ten střihač a střihačka a zkoušeli, až vyšel 

hotovej výrobek. A ten krejčí- obleky a kalhoty a když bylo třeba něco zkrátit jako a nebo to, 

tak to dělali voni. No a já, já jsem měla příjem punčoch, záclon a závěsů a ložní prádlo se šilo 

a to se posílalo do… Prahy… (nemůže si vzpomenout). 

 

Do nějaké centrální opravny, kam jste to poslali. A vy jste taky opravovali něco v tom krámě?  

Já ne, já jenom přijímala.  

 

Vy jste jen přijímala, lae některý ti jiní kolegové jo? Nebo tomu nerozumím?  

No ten střihač nebo ta střihačka tak ti to jenom nabírali. A dělaly to prostě ty děcka, ti učni. Jo 

řekla jsem to už srozumitelně?  

 

Jo, jo. Určitě, to je moje chyba. Já jsem se chtěl jen ujistit.  

Jo, to víte, já toho namelu, tak abyste se v tom potom taky vyznal (smích).  

 

To je v pohodě. Právě proto to musím mít nahraný, abych si to pak ještě v klidu poslechl. A 

taky si to srovnal v hlavě. Vono to je, když si takhle povídáme půl hodiny, hodinu, tak člověk 

si to pamatuje takhle, ale než bych došel domů, nevěděl bych nic.  

No voni právě tady to bylo složitý. Nejdřív tady byly dva vchody a já jsem na tom vydělala 

tak, že voni učni, tak zavírali v páek do čtyř hodin a já když jsem byla na tý druhý straně, tak 

to byla jako služba a tam jsem musela bejt každej den do šesti. Vod devíti do dvanácti a vod 

půl druhý a to byla půl hodina (zde se evidentně přeřekla), což byla blbost, to bylo jen se 

najíst. A do šsti. No jenomže já jsem letěla někdy taky k ní pro ty punčochy, balíky, abych si 

to mohla to…abych nemusela jezdit na Bílou Horu, jako ta baba mě dostala. 

 

Jo a ještě se zeptám třeba zásobování těma látkami, nítěma, nějakejma těma knoflíkama? 

No…tohleto bych dneska ani snad…ale vono je to dneska taky.…neměla říjat. No ale protože 

vám řeknu, že když se člověk podíval, jak ty lidi něco potřebujou a třeba na to nemají, jak je 

to dnes anebo i dříve…tak to nevím, přesně vodkud to bylo, tak z těch střižen zbyly takovýhle 

kousky látky(gestikuluje a předvádí malé pruhy látky). A já jsem si říkala „no Bože, vždyť to 

by byly sukně“. A tohleto. A heleďte, vono se to rozstříhávalo… A dneska když to vidíte, tak 



co pálejí taky. Všechno možný. Takže vono je to ještě horší než tohleto. To jsem viděla jenom 

část, která že jo, jsem si říkala „jé, to by byla sukně“. No a to  vám nedali nic.  

 

Hm.. A pak to vyhodili?  

Rozstříhali… 

 

Nebo rozstříhali, to je jako vyhodit.  

Rozstříhali a pak na vzorníky třeba jako. To mě teda vadilo. A vadí mi to dneska, když vidím, 

že tamhle seberou Vietnamcům já nevím všechno možný a pak to pálejí, proč to nedají těm 

bezdomovcům?  

 

No dává to logiku, o tom nepochybuju. Jo a ještě otázky zásobování tím materiálem, takže 

třeba všechny ty látky, nitě, to všechno jakoby bylo?  

To si kupujou. To si kupovali a zákazník to platil. Já jsem tuhle zrovna vyhazovala ještě jednu 

účtenku (směje se, že nemůže mluvit) a tam prostě paní napsala na tu účtenku „má veliký 

břicho“. Já jsem říkala, ježišmarjá, to kdyby dostala do ruky. Vona to byla pravda, jo ale… i 

tak jsem to měla schovaný a smála jsem se tomu.  

 

Tak to jsou super fórky tohle. No a takhle na těch Petřinách, znala vy jste, já evím, takhle 

ostatní prodavače? Tady když byl ten řezník u zastávky třeba…? 

No jako zákaznice.  

 

Jo takhle já nevím, když byly ty prodavačky ze Včely, což pro vás bylo za rohem?  

Jo, to chodily tam. Vony chodily k nám a my k nim? 

 

A uměly jste si třeba, já nevím, nějak vzájemně vyhovět? Že když by někdo z těch ostatních 

obchodů čekal na objednávku, tak že by tam byla taky nějaká soudržnost, že jste taky 

z obchodů, tak že byste vyhověly rychleji třebas? 

Ale jako třeba jako v tý, vono je to tam taky jako předělaný teďka, tam byla cukrárna, 

chlebíčky a takový. No a to jsme tu účetní znali. Vona znala dobře mě, to ještě když mě 

dneska potká tak jako vo to…tak je to v pohodě. Tak asi takhle jako ne že by mě něco dala, 

nebo že já bych vod ní něco chtěla nebo jako to. Ale já jsem říkala „dneska jsem si tam dala 

chlebíček a ten byl tak dobrej“. A vona říkala „tak já vám tam přinesu recept“. Tak asi takhle, 

víte, to bylo. Že jsme vycházeli… 

 

Jo, jo já na tom opravdu nevidím nic nenormálního nebo jakkoli…mě právě jenom zajímá. 

No tak to víte, že jako taky takhle, že mám ještě psáno „moc dobrý košíčky, recept od paní 

Hrstkové“. Kdo ví, jestli ještě žije. Ale takhle to bylo no. A nebo přišla babička některá a 

vona říkala „víte, já mám vnučku a vona by potřebovala do školy takovou tu špulku“. No já 

jsem jí měla doma, protože jsme šily rukavice, maminka i já. Tak jsem jí to dala a vona mi 

přinesla bonboniéru potom.  

 

To je moc milý… 

No takže takhle to bylo, vona měla radost a vlastně já taky. (Úsměv) Protože tehdy nebyly 

takový ty bonboniéry s těma višněma, že jo, jak teď se jim říká. Takže takhle, když máte 

hodně lidí, hodně vás zná. Protože teď mě třeba potká paní a říká…protože taky oni ušili ty 

cíchy a byly na prodej. Ale ne tady to tam, jak jsem posílala do tý sběrny, tak ušili ty cíchy. A 

já jsem je pak prodávala a tady nějaká paní Moravcová, myslí, že sejmenvala. Ta mě ještě 

potkala, je to asi pl roku „ježiši marjá, já jsem tak ráda, že vás vidím, já když pomíchám ty 

cejchy, vy jste mi tak dobře poradila“. To byly takový bílý proužkový, ale bílý celý. „A jána 



vás myslím a já vás dlouho neviděla“ a tohleto. A můj muž, my přijdeme domů a von říká „já 

s tebou už nikam nepůjdu, protože to bysme přišli v poledne“ (napodobuje mužský hals a do 

toho se směje).  

 

Znáte hodně lidí tady z těch Petřin?  

No právě. No takže dneska jsem říkala, dneska s tebou někam půjdu, vždyť já bych přestala 

chodit, tak já jdu o berlích a blbě, že jo. No ale tak to nějak von říká, že si vyhledáme takovej 

nějakej čas, abychom nikoho nepotkali. A pak přijde a říká „potkal jsem tu, ty jí dobře znáš a 

dělala ve Včele“. A dneska  

 

Taky jsem dělal rozhovor s paní ze Včely tady. A taky říkala, jak takhle zná přes ten obchod 

všechny z Petřin.  

No, no, no. A to když se zeptáte na mě, tak málo kdo by řekl, že mě nezná.  

 

Jo, jo a to všechno takhle přes ten obchod? 

No to víte, domů si nikoho nezvete. A tam vás jako znají, takže všechno jako bych řekla 

v pohodě. No a vono pak muž říká, že si musíme vybrat nějakej čas, když nechodě. 

„Pozdravuje tě hele, potkáváme jí taky.“ A nebo no má dvě děti a nebo má támhle vedle nás 

garáž. (smích) a ty taky pozdravujou.  

 

A to jsou ty pozitivní věci a máte třeba něco na tý práci, co byste zhodnotila, jako že se vám 

nějak trvale nelíbilo?  

To, že musela jsem chodit kolikrát, než vona mi přišla. A nepřišla a já jsem to musela taky 

vodnést. A nebo dostat vynadáno a někdo byl tolerantní, jako že…že jako věděl, že já za to 

nemůžu. A že třeba jsem v šest hodin chtěla už zavřít krám a nemohla. Protože přišla paní –

jindy nemá čas a potřebuje ušít záclony a já jsem to tam musela přebrat. No musela, 

nemusela. Taky jsem jí mohla říct, ale to jsem neměla takovou sílu na to, abych jí řekla 

„přijďte zejtra“. Tak to voni zase byli rádi, že jo. No jo no.  

 

A celkově byste těchhle 18 let v práci shrnula jako pozitivní období? Vás to bavilo?  

No bavilo a věděla jsem, že třeba by mě jako nikdo nedal nůž do zad, víte? Nějak jsem cítila, 

jako mezi těma, co měli jako do toho co mluvit jo jako „být K., nebo nebýt“. Takže jsem si 

nemohla jako stěžovat.  

 

No tak já myslím, že takhle máme krásnej půhodinovej rozhovor. Vám děkuju, za váš čas.  

 

  



Tak já bych se vás nejprve zeptal, jak se jmenujete, kdy jste se narodila, za jakého 

pocházíte prostředí?  

Jmenuji se M. M., pocházím z Čerčan, narodila jsem se v Benešově u Prahy v březnu roku 

´57. 

 

V březnu roku ´57… a mohla byste třeba nějak ve zkratce shrnout, jaký jste studovala 

školy, kam jste chodila do škola.. 

Studovala jsem odborné učiliště v Malešicích, zahradnické a potom jsem chodila na Mělník 

do střední technicko zemědělské školy.  

 

A do Prahy jste se posléze dostala jak?  

Dostala jsem se do Prahy v patnácti letech, kdy jsem se přijela starat o starou tetu, tady na 

Petřinách a z těch Petřin jsem jezdila do Malešic a potom jsem jezdila i na Mělník z Petřin. 

 

Takže jste tady bydlela celou dobu.. 

..no vod patnácti let.  

 

A teď prodáváte květiny tady na Petřinách a co jste dělala…? 

Prodávala jsem vždycky květiny. No a akorát když jsem měla děti, když jsem měla po 

mateřský, tak jsem šla na dva roky dělat pokojskou. 

 

A květiny jste prodával vždycky tady?  

Tady jsem v tom krámě už potřetí a taky jsem byla 14 let v Břevnově. Jo a byla jsem dva roky 

v Hybernský ulici. 

 

No a mě právě nejvíc zajímá to období sedmdesátých let, což je zhruba někdy -jestli 

dobře počítám- kolem roku ´76, kdy jste dodělala školu.  

No já jsem dodělala školu v roce ´77. 

 

A nastoupila jste..? 

Sem na Petřiny do květinářství.. 

 

Sem na Petřiny do květinářství… No a teď já bych se vás zeptal jako jaký vaše profese 

má specifika, jak to třeba fungovalo se zásobováním květin, sháněním?  

Nóóó.. 

 

Sortiment a tak dál.. 

Specifika je to, že se prodávaly kytky že jo. A zásobování bylo z jedný..říkali jme tomu 

rozdělovna na Uhelným trhu, to bylo pro celou Prahu. Distribuce kytek a tam buď nám dávaly 

kytky přídělem a nebo když byly, tak jsme si je objednávaly počty kusů.  

 

Počty kusů… 

No a když byly, když bylo MDŽ nebo takovýhle svátky, který se dřív držely, tak to bylo 

přídělem, protože ty kytky nebyly.  

 

Jo, jo. A mohla byste to třeba srovnat s dneškem?  
No to se vůbec nedá srovnat, protože teď je daleko víc druhů těch kytek že jo. A je možnost 

víc těch distributorů a no je daleko, jsou daleko větší možnosti.  

 



Tenkrát, vy jste říkala, že třeba když byl svátek, tak prostě přídělem měli… a když jako 

nebyly svátky ve všední dni, měli jste možnost jako pravidelně možnost ovlivnit zboží, 

který si vezmete na krám?  

No to jsme měli možnost ovlivnit, ale byl určitej počet druhů jenom, bylo toho málo. Byly 

karafiáty, frenezie, sem tam ňáká gerbera, zelenýho jen asparágus- nic jiného. No a bylo málo 

druhů těch kytek. A byl hlavně, sezónní kytky- jako třeba v létě gladioly a na jaře tulipány, 

narcisy a tak, který se pěstovaly tady u nás v republice.  

 

Takže byl velkej rozdíl mezi kytkami, který byly tuzemský a těma co se dovážely?  

Tady se nedovážely. Akorát někdy se vyvážely karafiáty naše, protože byly krásný, z Klatov a 

dovážely se polský a ty vypadaly jako paličky na buben.  

 

Jo? (smích) 

(smích) ty neměly ani vidět barvu.  

 

No a fungovalo v tom distribučním skladu na Uhelným trhu třeba měla jste tam někoho 

známého?  

Ne, to jsem neměla.. 

 

Neměla… A věděla byste třeba o konkurenci, jestli jakoby do nějakého květinářství těch 

kytek šlo víc a vy jste tam známého neměla, tak míň? Fungovalo něco takovýho?  

To jsem se tenkrát ve svý naivitě vůbec nepídila po tom. To víte, že tam bylo asi něco 

takovýho. Že těch, nás těch krámů, bylo skoro stovka v tý Praze a ňáký protekce tam určitě 

byly.  

 

A existovala třeba v květinářství, já teda nevím, kolik jich je dneska, znali jste se mezi 

sebou nebo brali jste se konkurečně?  

No my jsem se znali takhle, jako ne všechny, my jsme taky měli takový soutěže a ve vázání 

kytek a to… no znali jsme se, znali jsme se 

 

A brali jste to konkurenčně? Jako třeba v rámci těch soutěží a tak… 

Tenkrát ne, vůbec ne.. 

 

Vůbec ne? Ale třeba to shánění těch kytek, kolik kdo si sežene na ten krám těch 

kytek…?  

Taky ne, to tenkrát tak nechodilo.. 

 

Nechodilo?  

Ne… 

 

No právě proto se na to ptám.. 

No to vůbec nebylo, co vám přidělili, to vám přidělili. 

 

Jo a vy jste vlastně byla placená z toho, že vás někdo platil a ne z toho, kolik jste toho 

prodala?  

No to já už si nepamatuju, takhle. To já nevím, člověče, jak to bylo s těma platama.  

 

Protože dneska, že jo, čím víc kytek prodáte a čím víc jich máte, tím víc jich 

pravděpodobně prodáte a z toho žijete že jo. 

No tak je to logický.  



 

Což samozřejmě ale tenkrát to květinářství nebylo vaše že jo (úsměv). To nemohlo bejt.  

No to bylo Podniku sadů, les, zahradnictví, ale byla jsem tam vedoucí no.  

 

A mě by právě zajímalo, jestli tam byla nějaká finanční motivace, že čím víc jste toho 

prodala, tím jako to pak líp dopadlo na konci měsíce. 

Tam byly jiný motivace (úsměv). Ale to nechci říkat tady.  

 

Nechcete o nich mluvit… 

Nó nechci no, tak tam možná, že tam bylo rozlišení jenom, jestli je vedoucí nebo prodavačka. 

Já už si fakt nepamatuju. Nevím, nevim, jak to tenkrát chodilo.  

 

Hm, hm, hm. No dobře no. A potom bych se, potom bych se ještě zeptal na nějakej vztah 

vašeho zaměstnání a politiky. Jestli tím, že jste zastávala roli vedoucí, jestli jste vnímala 

nějakej politickém tlak větší, nebo jste musela splňovat nějaký požadavky větší nebo 

něco na ten způsob?  

Já jsem se dostala jako vedoucí asi proto, že jsem byla, po škole hned, druhá ve vázání kytek 

v republice; to asi byl ten důvod, proč mi dali ten krám. Ale s politikou já jsem neměla nic 

společnýho. 

 

To šlo mimo vás jo?  

No. 

 

A vnímala jste ji nějak, nebo řešila jste, že to je systém, ve kterým se vám blbě žije nebo 

dobře žije?   

Hele tenkrát jsme. Já jsem teda nic jiného neznala, takže mně to nevadilo.  

 

Vám to nevadilo.  

Ne (lhostejně). Já jsem neměla rodiče jako takový ty Charta 77 a takový, to vůbec.  

 

A naopak, jestli se můžu zeptat, vy jste s komunistický třeba rodiny pocházela nebo to 

jde úplně mimoběžně?  

Ne, naši nebyli komunisti ne.  

 

Ale zároveň nebyli žádnejma disidentama, nebo vy třeba, nebo manžel. 

Ne, ne.  

 

Jasně. No a ještě mi třeba povězte, jak to bylo, když třeba byly ty svátky jako třeba to 

MDŽ, když se slavil 1. Máj, tak co pro vás to znamenalo z pohledu vaší profese?  

Z pohledu mý profese, že jsem tam nechodila. Když bylo MDŽ, tak to bylo hezký, to byl 

kšeft. No tak to bylo víc peněz, to máte pravdu. To asi bylo motivovaný těma… těma… Ale 

zase jak to mohlo bejt financema, když jsme měli zboží na příděl že jo? No to bylo takový 

zvláštní no. Ale MDŽ to bylo jako teďko, to byl docela dobrej svátek. Máme ho rádi (úsměv).  

 

Nebo den matek?  

Den matek nebyl, to se nedrželo.  

 

Ale dneska asi to jde, to taky funguje všechno.. Ale o ten dnešek mi ani tolik nejde. Ale 

ještě by mě zajímalo, že když vy jste věděli, že třeba bude to MDŽ a měli jste omezený 

zboží na příděl… 



Hele ale my jsme na to MDŽ dostávali třeba, já nevím, 400 nebo já nevím, kolik bych řekla, 

azalek. To bylo zboží takovýhle, a to se pěstovalo tady ve Veleslavíně dokonce.  

 

Jo, jo. 

 Já nevím, jak se to… 

 

Chládek se to jmenuje dneska.  

No teď je to Chládek a dřív se to jmenovalo jinak. Ale tam se to pěstovalo a těch azalek bylo 

docela dost.  

 

A měla jste třeba nějaký, řekněme kamarádky nebo prostě známý, který by vám řekli: 

„Paní M., podržte mi to tam, já přijdu z práce až ve čtyři“. Nebo něco takovýho?  

To tak fungovalo (úsměv).  

 

Fungovalo to takhle?  

To víte že jo, to funguje i teďko. Ale to není vo tom, že by to zboží v týhle době nebylo, ale 

že ty lidi si zavolaj, že nemaj čas, jestli bych jim to nepřipravila. No a v tý době dřív, tak to 

zase je vo něčem jiným že jo. Ale to bylo, heleďte, to bylo, my jsme byli květináři, vedle byla 

drogerie, jak je teďko drogerie, myslím dé emko, tak tam bylo maso-uzeniny. No tak jsme si 

takhle to zboží.  

 

No to je přesně to, co mě zajímá.  

No, no, no, tak jsme si to zboží schovávali.  

 

Protože jste se znali mezi sebou a podrželi jste to?   

Jo, tady na Petřinách to tak chodilo, v tý Hybernský už to bylo horší že jo.  

 

Protože tam to bylo větší a neznali jste se tolik mezi sebou?  

Tam jsme se neznali no. Tam to vůbec nefungovalo, to tady na těch Petřinách to fungovalo 

moc hezky.  

 

Jo a ty lidi, co prodávali třeba u toho řezníka byli taky místní petřinský?  

To nevím.. 

 

A vy jste se znali, protože jste byli…  

Byli krámský. Jako z osobního života ne. Z toho spíš profesionálního života. No protože oni 

byli… no krámský no. Ty krámský stáli vždycky u sebe, ty stáli vždycky při sobě. TO by bylo 

smutný, kdyby mi neschoval deset deka šunky, tak bych mu nenechala hezkou azalku že jo.   

 

Jasně. 

Si dělám legraci.  

 

Ne v pohodě, buďte v klidu s tímhle. A myslíte že to tak funguje i dneska? Nebo jste 

říkala, že ne v takový míře asi.  

Teď jsou ty kytky běžně k dostání a tak to ani nemusí fungovat.  

 

To samý i u toho jiného zboží že jo, já nevím, jako třeba s masem.  

No já nevím, který je teďka nedostatkový zboží, s kterým by se to muselo takhle dělat. Já 

neznám žádný nebo aspoň mě to nenapadá zrovna teďko. Ale dřív to tak bylo, ale bylo to 

hezký.  



 

Jo? Vzpomínáte na to teda pozitivně?  

No, tak no. Teď se musím tomu smát. Vzpomínám na to pozitivně (smích).  

 

Tak super. Pro mě z toho leze, že pro vás v tomhle ohledu bylo výhodný pracovat takhle 

v krámu, protože fungovala ňáká síť s lidma, co měli taky krám.  

Ne hele to není takhle. To je tak, že já jsem nic jinýho neuměla. Já jsem se prostě zaměřila na 

ty kytky, to mě bavilo. To jako to mi šlo, no tak jsem to dělala. A z toho vyplynulo, no tyhlety 

výhody.  

 

Máte pocit, že vám z toho vyplynuly ještě nějaký jiný výhody nebo naopak zase 

nevýhody?  

No z toho mi vyplynuly taky nevýhody, že třeba na Vánoce, neznám, co to je Vánoce. Protože 

jsem vod rána do večera tady a jsem tady ještě na Štědrej den, takže mně začínaj Vánoce až 

ve dvě hodiny na Štědrej den.  

 

I dneska?  

No teď je to nejhorší.  

 

To tenkrát bylo… 

Tenkrát to tak nebylo. Tenkrát jsme měli na Štědrej den, to se muselo, to bylo nařízený. Od 

Sadů, lesů, od toho podniku bylo nařízený, kdy máte mít votevříno, no pracovní doba byla 

udaná. No a to teďko, když jsem majitel krámu, tak si tu pracovní dobu udávám sama. No a 

když chci vydělat, tak musím mít votevříno že jo.  

 

Jasně. 

Takže to je takhle s tou pracovní dobou. Ale nejlepší by bylo, lidi by byli nejradši, 

kdybychom tady byli v sobotu i v neděli, odpoledne, pořád.  

 

Myslíte, že by se vám to vyplatilo?  

No, vyplatilo nevyplatilo nevím,lidi nejsou naučený sem v týhle době chodit. Ale najde se 

některej, kterej se dožaduje, že bysme tady měli bejt, samozřejmě. No a to bych musela 

přijmout další prodavačku.  

 

Měla jste třeba v období tý totality, když jste mluvila o těch lidech, co měli ty další 

krámy, měla jste někoho, kdo by třeba přišel a opravdu by jako chtěl „podrtže mi tady 

tu kytku, já bych vám za to“. Nějakou jako nabídku, jak třeba kdo neměl krám, něco 

cokoli jiného? Jestli by vás napadl nějakej takovej příklad?  

Jako myslíte, že by mě někdo uplácel? (podezíravě).  

 

Já to nemyslím jako úplatek tohleto, já to jako beru jako bezpeněžní výměnu.   

To já nevím, hochu zlatej, já už takovýhle věci. Tak jasný, že někdo přišel a že tuhle kytku a 

že teďko si jí nemůže vyzvednout a že si jí vyzvedne třeba večer ale. Ne to ne, normálně, to 

není nic špatného (opět podezíravý tón v hlase).  

 

Já neříkám, že to je něco špatného, to v žádným případě. Ale chápejte mě, mně jde vo to, 

že píšu práci, která srovnává dvě doby a čím zajímavější to bude, já vám to řeknu na ten 

mikrofon klidně, mně je úplně ukradený, jestli to je špatný nebo není to špatný. Mě to 

ale zajímá proto, že ta práce pak bude zajímavější. Nebo jak tím víc já budu moct jít do 

hloubky a vo tom něco napsat. Mě zajímá vyloženě ten bezpeněžní trh, podpultovky a 



tyhlety výměny prostě. Dneska se tomu říká korupce nebo něco, když jsou obálky, ale to 

mě nezajímá tohleto, jak se tomu říká dneska. Takže prostě třeba, já vím, že je to drzá 

otázka, ale jestli vy jste si naopak třeba tím, že máte ten krám chtěla někdy něčím jako 

přilepšit nebo vypomoct nějak?  

To víte že jsme si připomáhali. Šlo to. 

 

A fungovalo to?  

Fungovalo to.  

 

A měla byste neskej příklad jako za co? Nebo mě nezajímají jména lidí, to já nechci.  

No to já vám neřeknu ani lidi. To já už ani nevím, jak se jmenovali. Ale hele, dělalo se to 

třeba tak, že se prodávaly zrovna ty azalky, jak jsme se vo nich.. víte, jak vypadá azalka?  

 

No mám představu, babička vášnivě zahradničí na chatě, takže azalku určitě znám.  

Azalky teďko kvetou venkovní a pokojový ty kvetou na Vánoce hlavně, ale teď jsou taky 

ještě. A voni nám na ně psali římský číslice, podle tříd. A třeba „deset“ stála desítka nebo já 

nevím pětka stála třicet korun a čtyřka nebo šestka stála třicet pět. No tak jak jsme to dělaly 

no?  

 

No tak už je mi to jasný (smích). 

No (smích).  

 

No a to bylo to, vo čem ,jste mluvila, když jste říkala, že v takovejchhle věcech spočívala 

výhoda tý vedoucí.  

No. 

 

Jasně.  

No ale to sou, to sou takový malý ryby no. Ale malá ryba taky ryba že jo.  

 

Měla jste strach třeba někdy z toho?  

Tenkrát v tý době jo.  

 

A chodili třeba v rámci těch Lesů nějaký kontroly?  

My jsme měli pořád kontroly. My jsme museli každejch čtrnáct dnů dělat kříž, to nevím, to 

bylo, to se nepočítala fyzická inventura, ale dělala se papírově inventura. A každej měsíc se 

dělala papírová i fyzická inventura. A to muselo souhlasit na halíře. To víte, že to nikdy 

nesouhlasilo, ale souhlasilo (úsměv).  

 

Jasně, tomu rozumím. A to pak jste někde odevzdávali?  

To se odevzdávalo na podnik. No, my jsme měli podnik v Betlémský a v Kaprovce.  

 

A chodil třeba někdo, kdo by chodil a kontroloval, jestli máte všechno v pořádku jako 

třeba s těma azalkama? 

A měli jsme ještě takovou pani, kterou jsme všichni milovali. A to byla podniková kontrola a 

ta chodila na tyhlety kontroly no.  

 

Jo, takže to fungovalo takhle obecně, že voni to věděli a proto obcházeli s tuhletou 

kontrolou.  

No, paní Hromádková. Myslím, že se jmenovala Hromádková, to nevím.  

 



A máte, dávali jste si třeba echo? 

Ne to ne, to ne.  

 

Jako že když byla na Břevnově tak by bylo pravděpodobný, že odpoledne skončí tady a 

ne na Černým Mostě že jo.    

A to jsme měli ještě, jak vono se jim říkalo těm babám? To jsme měli každej určitěj počet 

krámů, přidělenou paní, to řeknu slušně (úsměv), přidělenou paní, která nám zase počítala 

odpisy, to byly odpisy. Ta kytka, která nám chcípla. Tak nám to odepisovala z inventury, no 

to bylo dost složitý teda. Teď uděláme odpis, že to hodíme do kontejneru. No a, no a ta paní 

jedna, co takhle dělala ty odpisy, ta byla hrozně potřebná, ta všechno chtěla.  

 

To myslíte jak?  

No že všechno musela mít. Když chcete mít nějakou perličku, tak vám to povím. To se třeba 

odpisovali dvě židle a ona si je musela vzít domů že jo. A už jste si na ně brousil zuby, že si je 

vezmete domů a né (!) vona si musela vzít domů. To jí stálo za to. No bylo to veselý.  

 

Dalo se tím jako dobře přiživit k platu?  

Né to né. Jak kdo asi. Já jsem přišla do krámu po jedný paní a to mi řekli, že si vydělala třeba 

i měsíčně 40 tisíc bokem. A to já jsem si nedovedla představit. Ale vona možná měla řidiče, 

kterej vozil zboží.  Nevím.  

 

Což asi byla, předpokládám, výhoda.  

Vidíte, tak by to taky šlo. Tak by to taky šlo. No a vy jste se na to ptal, jestli tam měl někdo 

protekci v tý rozdělovně, tak tohleto byla taky jistá protekce.  

 

Jo a vy víte o nějaký kolegyně, která tam měla toho řidiče a… 

Manžela…  

 

Manžela. No jasný, to je taky dobrá věc. Mohla byste nějak zkusit, když jste říkala, že 

teda od toho sedmdesátýho sedmýho jste nastoupila, jak se to za těch dvanáct let do 

pádu režimu, jestli máte pocit, že se to nějak změnilo?  

Heleďte, já jsem v osmdesátým roce měla holku, jako jsem přišla do jiného stavu, porodila 

jsem holku a já jsem nedělala. Já jsem šla do kytek až v devadesátým roce. 

 

Že jste byla pak těch devět let na mateřský. Vy jste měla potom ještě nějaký další děti?  

Ne. 

 

A jak se tohle dalo udělat? 

Co se dalo udělat? 

 

Jak se dalo udělat, že jste byla tak dlouho doma?  

No živil mě manžel.  

 

Živil vás manžel?  

No. 

 

A to jste neměla na sebe žádnej tlak, že nepracujete, když každej musel pracovat? 

Ne (nedůtklivě), když měla žena děti, tak to bylo v pořádku. Tak byla na mateřský dovolený, 

nebo na rodičovský dovolený.  

 



A to jste mohla bejt tak dlouho?  

No. A to jsem teda mohla bejt třeba až do teďka doma. Žena když má děti, tak nemusí chodit 

do práce. 

 

No to já vím, ale třeba když jsem se narodil, tak mě máma měla, ale pak na ní tlačili, že 

musí do práce.  

No vono to bylo, jako že když nenastoupíte do tří let, tak jako že voni vám nemuseli držet 

místo. To, co jste opustil, když jste šel na tu mateřskou dovolenou. Ale jinak to nevadilo.  

 

Já jsem právě četl vždycky v těch knížkách, že jak byl ten paragraf s příživnictvím, tak 

že vždycky ty lidi otravovali, když nějakou dobu nepracovali. Tak pro ženy se dalo 

skrejt tím, že jsou na tý mateřský?  

Jo. No né, tak chtěla se věnovat dětem, tak se… nebo byla líná, to už je jedno, že jo )úsměv). 

Já jsem měla dvě po sobě, tak jsem s nima byla doma. ¨ 

 

A dělal jste, přiživoval jste se třeba nějakejma domácíma pracema? 

Já jsem byla doma sedm a půl roku a potom jsem šla na dva roky na tu pokojskou, protože 

jsem to měla za barákem a děti za mnou chodili ze školy, když chodili do první třídy, tak za 

mnou chodili do tý práce. No a potom se tady, to koupil Slovák tady to květinářství, co bylo 

naproti, jestli si pamatujete. No tak to koupil Slovák a k němu jsem šla pracovat potom. To 

byl první zprivatizovanej obchod, květiny v celý Praze.  

 

Vážně? 

No.. 

 

A tu pokojskou dělal tady na Petřinách taky?  

Jo, víte, kde e Koželuhova vila, na konečný?  

 

To nevím, já vím, kde byla obora Hvězda, ten hotel akorát.  

No to je úplně někde jinde. Jak takhle máte konečnou, tu smyčku, tady máte 

makromolekulární ústav a polní ulice, víte která je. A před tím ústavem, jak se najíždí takhle 

jak je ta hospoda na rohu, takhle asi dva roky je tam malá hospůdka. Tak tam vzadu až u 

lesíka, je Koželuhova vila. A víte, kdo to byl Koželuh? 

 

To nevím… 

To byl já nevím, v kterým období, náš tenista. A potom teda taky hrál hokej. A von byl dobrej 

tenista a tam si postavil tu vilu. A von neměl děti, nebo děti možná měl a neměl potom dál. A 

že to koupil ČEZ a tam já jsem pracovala.  

 

A to bylo ještě před revolucí? 

To bylo dva roky před revolucí.  

 

 

 

 

  



Já se vás zeptám na začátku jenom obecně, abyste mi prosím pověděla, kdy a kde jste se 

narodila, kde jste vyrůstala?  

Podívejte, já jsem se narodila na mělnickým okrese, kokořínksým okrese, je tam pěkně hezky. 

Jsem z vesnice a z rodiny a z rolnický (důraz). Měli jsme hospodářství dost velký. No a tím 

pádem potom jsem se dostala, měla jsem dva roky ekonomickou školu, do Mšena jsem 

chodila do obecný- pěšky chodili. Žádný autobusy jako dneska to jezděj. Pěšky do Mšena. No 

a vodtatuď z tý devátý třídy potom jsem byla rok na Mělníku. Pak rok támhle ve 

Středoklukách, to byla ta dvouletá, taková rolnicko ekonomická, zaměřením spíš na účetnictví 

a takovýhle nějaký hospodaření. No a odtamtud, pak jsem se dostala, dostali jsme umístěnku. 

Buď to jsem mohla, protože jsem vyšla jako dobrá žákyně, nebo dneska jako studentka, nebo 

jak bych to měla říct, tak jsem mohla pokračovat v Poděbradech na další, jako dodělat si 

maturitu. Jenže tam jsem začala, jelikož pak jsme se poznali s manželem. Dostala jsem 

umístěnku, dostala jsem umístěnku a mohla jsem jít buďto do Ruzyně na výzkumnej ústav, 

nebo jsem mohla, tam jsem teda šla do Kostelce u Křížku a tam byla taková pobočka 

šlechtitelské stanice. Tam jsem byla pět let, než jsem se vdala. Jo a vod tamdud manžel 

pocházel, tak tam jako jsem, tam jsem zažila takový ty začátky a to všechno. A pak jsem se 

dostala do Prahy, manžel dostal za dva, za tři roky to bylo, dostal tady byt v Praze, ten 

pracoval ve státních službách. A dostali jsme byt tady na Petřinách a tady no kolik jsem byla 

doma s těma dětma? To bylo šest let, než šli do první třídy. Tak jsem pracovala tady, jako 

roznášeli jsme mlíko a těm dětem ty svačiny a tohleto všechno. Tak jsem se chytla, protože 

jsem furt chtěla něco dělat. No tak tam jsem byla asi taky pět let. A to spadalo pod Pramen, 

potraviny jako Pramen. No a to tam byla, teďko tam je, voni tomu říkaj Modrák. Teď je to 

vobytný, zkrátka tam bydlej lidi a říkají tomu Modrák. A tam byly potraviny.  

 

Ale ty zbořili potom? 
No ty zbořili a já jsem tam měla takovej… a já jsem tam prodávala chvilku, v kase jsem 

seděla a různě, tak jsem se jako z tý školy.  

 

Já si to pamatuju ještě, tam chodil děda, když to bylo. 

Nó, a voni mě vytahovali furt, jako že proto mám vlohy snad. „Buďte u nás“, já pam „né, 

nebudu“. Tak jsem vodešla po pěti letech, nepřemluvili mě a šla jsem do tý Včely a tam mě 

vzali a hned jsem šla a začínala jsem od píky. Začínala jsem v zelenině, pak za pultem, pak 

jsem byla jako krámská. No a postupně jsem se dostala jako vedoucí úseku, pak jsem byla 

jako vedoucí směny, pak jsem byla rok dokonce mistrovou, to mi dalo školský středisko, tak 

rok mistrovou, to jsem i vyučovala učně a to všechno. Dodělala jsem si ale školu, to jsem 

musela znovu se vyučit jako a to jsem chodila na Břevnov. Tam jsem chodila rok, na 

Břevnově, tam je škola obchodní, takhle na rohu, jak se jde z tej hlavní ulice. Tak tam jsem 

chodila rok do školy, taky jsem dostala potom vysvědčení. A byla jsem vyučená, tím pádem 

hned mě šoupli a dělal jsem vedoucí. Tam jsem si musela udělat půl roku, jako kurz, tudíž 

mám i kurz na vedoucí.  

 

To jste se krásně vypracovala ale…  

No a hned… a to jsem byla ještě v různejch těch, já nevím, ROH a takhle. Ale poctivě jsem se 

vypracovala svou poctivou prací, ničím jiným, žádný organizace jako někdo říká, že musel 

bejt ve straně a tohle, já nebyla nikde organizovaná (myslí členství v KSČ). Já byla normální, 

protože jsem byla vedená dokonce i chvíli jako dcera kulaka, takže mě nevzali ani do 

nějkýho,já nevím, pionýra nebo něco takovýho. A i manžel měl kvůli mně různý takový, že 

má dceru kulaka No ale to bylo dřív takhle.. NO ale postupně, svou poctivou prací (opět 

zdůrazňuje), jsem se dostala takhle do vedení tý Včely. Byla jsem dokonce i v představenstvu 

tý celý Včely. Jezdili jsme i po různejch nákupech, různý akce byly. Jezdili jsme do Ruska, do 



Německa, do Maďarska, tam jsme dělali výměnný akce. Tam jsem byla v Rusku asi pětkrát 

nebo šestkrát. Říkám projela jsem snad všechno, Asii, Sibiř, Gruzii a různý. To všechno jsma 

tam projeli, taky měsíc jsem tam byla celej. Jo takže různý takovýhle zážitky, ale nemůžu si 

stěžovat, že bych tak nějak na ten dřívější režim, i když jsem byla vedena jako špatná (s 

dávkou ironie opět připomíná). 

 

A ještě mi povězte tedy, odkdy jste tam pracovala v tý Včele.  

´70. 

 

Od roku ´70. 

´70 no, bylo mi třicet. 

 

Jo, jo, jo. No a… 

Skončila jsem v pětašedesáti a to už jsem pak byla v Motole taky pět let. Tam byla taková 

prodejnička, to už jsem tam byla jako v důchodu. No a pak jsem ještě byla pět let támhle 

v tom v Libni. No a pak už jsem říkala, už se na to vykašlu, končím.  

 

No mě jako hodně zajímá právě jako ten provoz, provoz tý sámošky. 

Tak to bylo spíš jako takový kolektivní. Já měla šestatřicet, čtyřicet zaměstnanců. Byl jsem 

jako vedoucí, nejdřív jako zástupce. Byl tam nějakej Radhošť. Von už umřel a von pak i ňák 

jako emigroval a to… No tak pak jsem tam byla jako vedoucí samostatná a k sobě jsem měla 

dva zástupce. 

 

To jste veda celou tu prodejnu jakoby s veškerým zásobováním. 

No jistě, no jistě že jo. Dělali jsme. Heleďte tenkrát to byly peníze, na Vánoce jsme dělali 4 

miliony. No a žádný manko, byla jsem tam 15 let a bez manka. A přede mnou tam měli dvě 

stě tisíc manka, sto padesát, tři sta. Ukradli jako dneska, bohužel takhle to je. Já pam, ale já 

jsem svou poctivou prací, no nedovolila jsem si tam něco vzít nebo tak nějak. A všechno 

jsem, když jsem si něco koupila- svačinu- tak jsem si jí zaplatila. Ovšem tam všude byly ruce 

otevřený a kradlo se jako se krade dneska, bohužel (ironický smích).  

 

No a povězte mi prosím, jak to třeba chodilo se zásobováním? Jak fungovalo v tý době? 

No tak zásobování, zásobování… bylo běžný, že jsme brali z Ruzyně. Tam bylo veliká, tam 

byly sklady potravinářský. Pak jsem si brala z Košíř, jsem měla možnost. Pak jsem brala, 

jsem jezdila, jsem měla možnost osobně do Pardubic. Tam byla taková, pomalu bych řekla 

tuzexová a tam jsem přišla a to, ten byl celkem… protože to zase podnik, to všechno bylo 

centralizovaný jako z podniku. Náš podnik byl v Hradební dole. Jo, Hradební to je jak je 

kavárna Vltava a tak. A tím směrem jsem chodívala přes tu ulici Kozí a tam jsem šla Dlouhou 

ulicí a tam jsem prošla. No a tak vod tamtud vlastně tam jsem vždycky chodila na schůzi, 

když zasedali komunisti. A ti řekl „paní Ž. nedá se nic dělat, nejste straník. Jděte si na kafe“. 

Tak jsem šla na kafe, voni se dohodli a pak si mě zase zavolali. No ale jinak jsem byla ve 

všech možnejch… třeba měli jsme tam, když někdo měl manko, tak to jako jsme hodnotili 

nebo jsme to zkrátka rozebírali. Byla jsem v tej rozhodčí komisi. Byla jsem v různejch 

takovejch, protože jsem tomu. Tu praxi jsem měla a nejdřív jsem jako byla ve výboru tý 

Včely. No a pak jsem postoupila jako do toho představenstva celý Včely. A ještě jsem byla 

celkem jako- ve vedení Včely, takže jsem jako věděla a věděla jsem všechno všude… 

 

Třeba dneska se hodně říká, že existovalo nebo bylo hodně nedostatkového zboží, věci, 

který nebyly, blbě se to shánělo. Jak vy jste to viděla z pohledu vedoucí tý prodejny?  



Jak jsem to viděla? Shánělo se. Co jsem si objednala, třeba z těch Košíř, jsem dostala. To 

začínalo cukrovinkami, končilo, dostala jsem příděl uheráku. Jsme měli uheráky, jsme 

prodávali všechno. Ale z podniku z tý Hradební, tam že jo seděli, na tom obchodním, že jo, 

ten dělal, já nevím piva, ten měl, ten měl potraviny, každém měl, každej měl, ten měl maso. A 

maso to samý. My jsme brali z Planý nad Lužnicí, maso, z masokombinátu a to jsme brali 

hodně, to byly tuny. A to jsme, jsem objednala, jsem měla. Řezník hlavní byl, a ten měl 

k sobě ještě dva řezníky pomocný a von si udělal objednávku. Já jsem ho nechala samovolně, 

aby si objednával. No a nic se nám nezkazilo, furt jsme měli všeho. Na Vánoce bylo všeho, 

ryby jsme dělali na Vánoce, zeleninu a to zas to byly dva stánky takhle. A zas to, to jsme 

měli, to byli mladý kluci v každým stánku a měli k sobě ještě jednoho a ten to vážil. Jako byli 

pod námi, já jsem jim nechala volnou ruku, jsem je kontrolovala. Ale měli volnou ruku a zase 

jezdili do Ruzyně a různě si sháněli. Nebo na Žižkov, tam bylo zásobárna. Tam bylo, všechno 

tam bylo na Žižkově . Jako bylo Ruzyně, tak to bylo i na Žižkově ty sklady. A vím, že sehnali 

a u nás bylo furt všeho dost.  

 

Myslíte, že to bylo tím, že to bylo tím, že to byla ta Včela a ne jinej podnik? A nebo že vy 

jste byla třeba schopnější vedoucí než bylo v jinejch.. 

To záleželo na vedoucích, to víte že jo. To záleželo na tom, jak se kdo staral. Já říkám, když 

nekradli, když se snažili a my jsme vždycky- já to řeknu, jak je to- kolektivně. Ženský mě 

braly, já jsem nebrala, že já jsem vedoucí. Já říkám, já kdybych neměla dobrej kolektiv, tak 

mi to rozkradou. Protože a zase kdyby nebyla vedoucí, která y jim to rozkradla, protože zase 

tenkrát jsme měli každej hmotnou (!) zodpovědnost, dneska to není. Hmotnou, to znamená, já 

jsem měla největší jako vedoucí a voni měli menší. Ale kdyby byli voni kradli, tak platili 

taky. A já jsem platila za ně nejvíc, tudíž musela jsem mít tykadla jak u pokalden, tak na 

krámě, i dobrý ty, dobrý ty, já nevím, dostali vodměnu nějakou a snažili se. Ten úsek svůj 

hlídali. No protože bylo jako, pak se to dělalo, na to jsme taky přišli, že třeba chodili venku, já 

nevím, po chodníku a když měli pokladní svojí, tak třeba, já nevím, zboží nemarkovali. 

Namarkovali, měla zboží za pět set, řeknu příklad. No a nikdo tu pokladní nekontroloval, to 

ani nešlo. No a venku chodila ženská, a když tam nikdo nebyl, tak přišla a ta jí namarkovala 

třeba za stovku. Ta to zboží vodnesla a pak se rozdělily. To byly, že i takovýhle byly, že byly 

z toho manka různě. No a ty lidi kradli, nedá se nic dělat… 

 

A to byly nějaký kamarádky třeba?  

Nó, no jistě. To byly, jako dneska jsou po krámě a kradou, tak dřív to bylo takhle dělaný taky. 

Nebo jsme hlídaly, to bylo. Tam nebyly kamery. Jsme měly zrcadla nastavený, abysme mohly 

vidět. A nebo, když byly vysoký ty regály, tak jsem vzádu postavila bedýnku, na tu se 

postavila ženská a dívala se. Nebo jsme měli lahvárnu, kde se braly lahve a tam taky byl 

špalek. Na tom seděla ženská a viděla přes celej krám.  

 

Jo, jo, jo a taky do těch zrcadel.  

No, no, no všechno a když tak to nahlásila. A pak byla paní, která tam mlela kafe a říkala 

„nechte mě bejt, nechte mě bejt. Mám tady dva, já si je pohlídám“. A opravdu, pak říkala 

„jděte dozadu k vedoucí a vyšacujte si je“. A měli třeba kafe a všechno možný. A chodil 

k nám a možná to zastavte . Aby nás pak nehonili po nějakejch těch… (mluví o Havlovi, 

Dienstbierovi a Vondrovi, jak chodili opilí kupovat lahvové pivo a personál chtěl aby si to 

pivo platili předem, protože byli opilí a byli by ho ukradli.)  

 

Dřív vlastně ta Včela, ta byla jediná tady na Praze 6. Že jo a to bylo, dole byly potraviny, 

vedle lahůdky. Nahoře bylo, co to tam nahoře bylo? Tam byl textil. Takhle byla, co to tam 

ještě… 



 

Nábyte nějakej? 

Nábytek ten byl až nahoře. Elektro bylo ještě v tom druhým, elektro kuchyňka. To znamená 

tam byly nádobí. 

 

A to všechno patřilo pod tu Včelu? 

Pod tu Včelu, to zase byl jinej vedoucí. Nás ta, bylo celkem 205 zaměstnanců.  

 

V celým tom obchoďáku? 

No, 205. 

 

A vy jste měla na starost jenom ten spodek, jenom ty potraviny?  

Nás tam bylo 40. No a postupně to… no a tam nahoře bylo učňovský středisko. Tam seděla 

mistrová jedna, mistrová druhá, tři mistrový tam byly. No a docházeli, tam bylo učňů. Taky 

když po tom přišli, pracovali tam u nás, taky jich tam bylo 30, 40 tak asi. A přišli a já pam 

dejte mi jednu polovičku, abysme je pohlídali.  

 

Museli jste je hodně hlídat? 

No, no, no a zase mezi ně jsem tam dala ty ženský naše, aby to tam bylo. Tak jsme to tak 

pytlíkovali. Já ještě chci říct dřív, jako dneska se dělá marže. To znamená, kolik to bude stát. 

Tak dneska si to dělá každej ten obchodníček nebo ten každej sám. Kdyžto my jsme to dřív 

měli centrálně, to bylo z podniku daný. A tady jsme museli podle toho, to byly pevný ceny. A 

jeli jsme, takže takhle. Takže když potom už bylo něco jako řeklo by se prošlý. Chodily 

kontroly. T taky jsem třeba dvakrát tejdně měla kontrolu. To ne že by nebylo, na mlíko na 

uzeniny hlavně na salámy a takový tyhlety, co byla ta měkota, aby to se víc jak osmačtyřicet 

hodin, to se nesmělo prodávat, správně. Kdežto dneska to tak není, dřív byla hygiena 

přísnější. A všechno to bylo. My jsme byli. 

 

Tohle jsou věc, který mě třeba dost zajímají.  

A republika naše, republika naše byla hodnocená jako nejpřísnější z hygienickejch důvodů. 

Dneska ta hygiena, proto tady je tyhle kořalky a tohle všechno. No to se dřív, to nebylo a ani 

nemohlo bejt.  

 

Sejra plesnivej vomejou a vůbec se s tím nemažou.  

No jistě že jo. Já jsem třeba, když se podíváte, dneska máte třeba úsek a máte tam ryby, 

uzeniny, salámy já nevím, dorty, chlebíčky. No to jsme nesměli mít! To musel bejt zvlášť 

úsek, kde byli kuřata a byl maso. Ňáký ryby to neexistovalo, protože to načichlo. To nemohlo 

bejt. A nebo nějaký ty dorty, to teprve se pustilo v těch devadesátejch letech. To říkala tenkrát 

ta ministryně, kdo měl ruce, kdo měl nohy, ať prodává. No to bylo špatně! No to přece byla. 

Vždyť se prodávalo na ulici, prášilo se na to a lidi, no protože jsme na to nebyli zvyklí. No a u 

nás vím, když se začínalo, když jsme měli krám, že jo, velkej a to bylo. A teď když to 

všechno, to je všechno předělaný. To byla reorganizace, já jsem u ní u tý reorganizace i byla, 

protože jsem ta, byla ještě rok v Delvitě jako vedoucí úseku. Potom jsem byla jako 

zástupkyně, jako zástupce ředitele. Ne vedoucí, ale ředitel to byl. No pak já jsem byla jako 

zástupce ředitele. Tak jsem tam byla rok, no a pak jsem dala výpověď. Já říkám, než já už 

mám důchod a šla jsem k tomu Hořicovi, ještě pět jsem byla v Motole. Tam jsem prodávala. 

No a pak jsem odtamtud ještě po těch pěti letech šla synovcovi sdo Libně. No a tam jsem taky 

ještě pět let byla a řekla jsem si už dost, je mi pětašedesát, už toho mám plný zuby. No tak 

jsem si říkala, no co budu. Takže vlastně deset jedenáct let jsem vlastně v důchodu. A když to 

vidím dneska, je to horší. Lidi nejsou k sobě tak, jako to bylo dřív. Hele, já to řeknu takhle- 



my jsme já jsem třeba večer, že jo, dneska se dělaj pokladny, jinak všechno. Dřív byly 

normální kasy, takový, co se mačkalo. To všechno ty ženský musely znát, já nevím, padesát, 

šedesát těch, co bylo, ty ceny. Teď jenom těch cukrovinek, co bylo, to byla hrůz. Já nevím, to 

bylo třeba sto druhů cukrovinek. To byly vod koruny padesát až po, já nevím, padesát korun. 

Pak byly, že jo, kořalky, my jsme jezdili, tady jsem měla albánskej koňak, tady jsme brali, 

protože jsme měli zastupitelství, zastupitelství jsme měli i v Albánii. No a odtamtud tady 

z Petřin, já honem si to jméno nepamatuju, ten pán chodil, inženýr za mnou a vždycky říkal 

„tak co potřebujete, budeme dělat zásoby, tak vám to sem dáme.?“. Nebo pojedeme do 

Pardubic a dáme.. No jako my jsme byli, jako to družstvo bylo v tomhe. Měli jsme i schůze 

různý. Ty místní tady ty Petřínský.  

 

No a takže, mně z toho leze právě to, že vy jste měla nějaký určitý kontakty a musela jste 

je mít, aby vám k tomu pomohly.  

No musela jsem je mít, to je jasný.  

 

A vy jste tyhlety kontakty získávala tak, že jste znala ty znala ty místní lidi na těch 

Petřinách.  

Místní za jedno a za druhý jsem byla v různejch těhle těch funkcích, že jo, takhle v těhle 

v občanským výboru jsem byla. V tom, jak se to jmenuje, teď přesně nevím, to byl Svaz 

spotřebních družstev, že jo. No a vod toho se odvíjelo Včela, Jednota a všechny tyhlety že jo.  

 

A ty tam všechny spadaly tyhlety? 

No to bylo Svaz spotřebních družstev, to bylo takový jako malý ministerstvo, když se to 

vezme. To bylo takový centrum a taky chodili mezi nás, taky pamatuju toho… NO říkám, 

jako na úrovni ministra to bylo. A ty vlastně, tohleto všechno a ty když viděli, že jo těmhle 

těm velkejm, no zkrátka my jsme tady byli jediná prodejna velká tady na Petřinách. Manko 

jsem neměla, hospodařila jsem jim dobře. Tak jim, já neříkám, že mě protěžovali, já jsem 

musela na podnik a říct. Vozvat se taky, za ty lidi se vzít. Ne že já! Já jsem říkala, no ot i mi 

ředitel říkal „no přeci, Ž., nechcete tadyhle si dát dvě stě korun vodměny a ženskejm taky, 

vždyť vy máte větší zásluhy“. No a já říkám: „ale ty ženský mi to dělají. Když ty ženský 

nebudu mít, tak voni mi to rozkradou a já ani těch dvě stě korun nebudu mít tý vodměny“. No, 

no a to dneska nepochopěj ani ty nahoře. Dneska ta republika to samý. Voni si neuvědoměj, 

že dole ti dělníci jim vydělávaj. Kdyby nebylo těch dělníků, který tam padaj na hubu a dávaj 

deset tisíc, tak voni by nemohli brát dvě stě tam nahoře. No z čeho by to brali? Nebo tadyhle 

choděj, já když vidím, tadyhle choděj, to si pak vymažte tadyhle choděj ty policajti ty 

městský. Hele von se postaví jen kousíček za tu ceduli, kde by neměl a von už, už mu tam daj, 

já nevím kolik pokuty. No. Kde to jsme? Vždyť voni vůbec lidi k sobě.  

 

No já jsem takhle dostal flastra vod policajtů, asi třikrát teda za to, že jsem někde 

přesáhnul jako vo palec prostě… 

No vždyť to říkám. To je nelidský, jako nemorální k sobě, jeden k druhýmu.  

 

No s těma měšťákama je to těžký prostě… 

No a vono to jsou lidi, který nejsou na úrovni inteligence. Já když je vidím, já je znám. 

Tadyhle chodí rovna jeden takovej šedivej. To je chlap, kterého já znám jako malýho kluka, 

inteligence žádná a voni jsou. „hele, jen mu to dej, mu to dej!“. A takhle se bavěj spolu,takhle 

se přece. Říkám, to je špatný, špatný tohleto jako se mi nelíbí. Protože ta republika nemůže jít 

k lepšímu. Ty lidi budou naštvaný a budou dělat horší. Jako ne že pro ně, ale budou naschvál 

dělat. Když něco budete zakazovat, tak naschvál vám to udělaj. No a to je bohužel takhle to 

když.  



 

Jako třeba připadala jste si, jako že ta do ba před tím ´89 byla svobodnější? 

No svobodnější, já říkám, já jsem byla v tom kšeftě vod rána do večera, mně to ani nějak 

nepřipadlo. Ale, říkám, svobodnější, dneska musíte držet pusu víc jak dřív, když to vezmete. 

Dneska něco řeknete a vyhoděj vás z práce. Protože ta práce není. Dřív jsem si ty lidi vážili. 

Dřív jsme si je drželi, protože nebyla, byla práce, ale nebyli lidi. Já byla ráda, teda když jsem 

měla, vybírali jsme si. Vlastně když jsme si vypěstovali ty učenky, tak jsme si je tam nechali 

ty olovným, takhle různě. No ale dneska nejsou vyučený, voni berou lidi, kterejm nemusej 

zaplatit. Dneska je migrace, že jo, Ukrajinci, Vietnamci a tohle. Ale jo ať dělají, ale ňákej 

zákon musí bejt, nějakej pořádek. Já říkám, ať je tady kapitalismus. Já říkám, jsem zažila, 

kapitalismus, fašismus, socialismus a zase kapitalismus. A tohle je nejhorší. Vždyť my jsme 

byli, měli jsme, taky říkám, ten majetek. Ale můj táta nedělala rozdíly, můj táta měl námezdní 

dělníky, zavolal a ty seděli s námi normálně ty chlapi a ženský u stolu a jedli s náma. Najedli 

se, maminka jim vařila a co jsem jedla já, to jedli voni. Dneska se kastujou no, dneska je to. 

 

Pojďme ještě k tomu krámu. Třeba tady, jak byl ten pramen na tom Okraji, že jo? 

To byl pan Král, tam byl. 

 

Tady na rohu byl. 

No tadyhle byl taky dole, tady na rohu byl… 

 

No a třeba ta Včela, takhle jak vo tom mluvíte, tak v tom porovnání to asi bylo o něco 

vejš, ne? 

Nebylo, nebylo, my jsme měli nižší vejplaty a všechno, platy.  

 

Teď nemyslím těma platama, lae úrovní tý prodejna, jste říkala, že… 

No voni měli víc zbožího, prameňáci. Já to musela honit, ale voni měli, tadyhle byl, jak se 

jmenoval ten, ten vedoucí, co tam postavili ten „Modrák“, Urbánek s jmenoval. Já jsem 

s nima obchodovala, nebo ne obchodovala, ale když jsme něco potřebovali, tak jsme „hele, 

chybí mi tohle. Co myslíš?“ „Jo, přijeď, já ti to víš že jo. Vyhovíme si“ 

 

Nějaký ty predispozice nebo jak se tomu říkávalo? 

No vyhověli jsme si. To víte že jo. Aj Král. Aj ke Královi. Já jsem totiž byla v tej komisi, kde 

jsme dělali ty kontroly (úšklebek) v těch prodejnách. Já jsem k němu přišla povídám „Pane 

Král, já jsem v obchodě, vy jste v obchodě. CO si budeme dělat?“ Já pam „já vás znám a vy 

znáte mě. Já vám nechci dělat žádný zle, ale kontrola se musí udělat“. Takže pak už byl ke 

mně jinej, von už si myslel, že ho chci nějak kontrolovat nebo to. Taky už chudák umřel. Ale 

měl zásoby, ten měl jako všeho dost, víc jak… 

 

A ten Pramen to měl lepší? 

Ten byl státní. 

 

Kdežto Včela byla zemědělském nebo jakej? 

No družstevní, družstvo. A to vlastně bylo z těch dělníků z těch chudších lidí. To právě ta 

Včela začínala tím, že podporovala na těch vesnicích a ty chudý lidi, aby voni se měli. TO 

taky, to když jsem vstoupila, tak jsem musela zaplatit stokorunu jako vklad takovej každej. 

Potom jsem na konci, když jsem vodcházela, tak kolik mi dali, asi pět tisíc nebo kolik jsem 

tam měla. No bylo to asi dvacet korun za rok (úsměv). Se dávaly dividendy nebo jak tomu 

říkali. No ale vklad jsem musela, každej, kdo tam šel, když šel do Včely, tak musel dát. Tím 

se ta Včela jako podpořila. Sto korun. 



 

Jo. Takže vy jste se musela tam jako víc votáčet na shánění toho sortimentu třeba víc 

než ten Pramen? 

No tak já jsem si vzala, potom sehnat ty lidi k sobě. Musela jsem… jako dneska, když nejsou 

kontakty, tak není nic a dřív bylo to samý. Když jsem měla kontakty, tak bylo MDŽ, no tak 

mi tam dali vědět, bylo, že zase bude pro celý družstvo větší tržba. Protože tam k nám chodilo 

hodně lidí. Vlastně tady byla jediná Včela, to bylo jedinej obchodní dům, nevím že by byla 

Kotva v tý době. Máj byl dole možná v tý době.  

 

Máj jedině. Kotvu postavili v ´75.  

No a my jsme měli Družbu. To byl taky náš. Družba na Václaváku, to byl, dneska je to já 

nevím. To jsme měli Družbu s Němcema. To byl napůl německý a napůl naše. Tam jsme 

mívali různý schůze a různý takový. 

 

To je na rohu Václaváku a Jindřišský, ne? 

Vono je to spíš v prostředku, v prostředku to je. Je to, nó taky je to, teď se to snad jmenuje 

jinak. Teď je to asi to někdo koupil, co já vím. Dřív to bylo Včely a to všechno ta Včela 

prodala, my jsme toho tady měli plno a všechno rozprodali. No a pak se k tomu dostali lidi, 

lidi takový, že voni zkupovávali. Já pamatuju toho chlapa, já pam „tady s váma dělat nebudu, 

jste podvodníci nic víc“. Voni dávali pět set korun každýmu, kdo vstoupí a byli to samí 

cikáni, do Včely. A voni a potom tím pádem, von vyhrál ty jak se říká volby. Ty do toho 

představenstva, tak von vyhrál a pak to koupil nějakej. Ho jmenovali tuhle, já povídám, vždyť 

já ho znám a dneska je to miliardář. Zkoupil Včelu, zkoupil všude všechno za pár korun a  

 

To jsou ty divoký devadesátý léta prostě.. 

No, no, no a to pan Klaus nám zavinil, co si budeme povídat. No a dneska když ho vidím, tak 

voni říkali, dneska dokonce von se stal z podniku a říkal „pojď s náma do toho.“ A já jsem 

říkala „nepůjdu, to nemá význam“. Dneska to jsou , já pam, to jsou miliardáři a já jsem nic. Já 

se někde budu plácat, já dam peníze a já na to nemám, abych no, já pam, já jsem v důchodu. 

No vím, že se soudili s ním, s tím chlapem, no hergot, jak von se jmenoval, jmenovali ho, 

ukazovali ho v televizi, no a já pam, vždyť toho znám. To je začínal, koupil Včelu no. Ale 

začínal postupně Hradební, že jo, a tam to všechno okolo. V Praze skoupil ty stavebniny, tam 

byly veliký stavebniny, to byla. Pak jsme měli v Libuši, tam jsme měli veliký stavebniny, já 

jsem tam jezdívala, protože to se dělávaly takhle kontroly přes to. Tak jsem jezdívala po těch 

prodejnách a tak to znám.  

 

A to jste se musela seznámit s mořem lidí, že jo, když takhle jste objela celou Prahu 

vlastně? 

Já měla třeba auto k tomu. Taky v určitej den a to jsme jeli. Taky támhle pro víno, tak to jsme 

jeli do těch do sklípků, tam nám dali vybrat. A to jsme jezdili třeba z podniku nás vzali. 

Z podniku jela Volha, bylo nás pět a tam jsme jeli na Moravu. Do Pavlova jsme jeli, to bylo 

různý, do Hodonína a tam jsme nakoupili víno a jsme si řekli, který asi se prodávaj, to kluci 

mě brali s sebou. Co se asi prodává, řekneš nám. Udělali nám tam hostinku a to… To jsem 

jako byla pozadu. Já jsem jako nikdy nebyla, jako že bych nějak někde (ironický smích).  

 

No a zase jste se podívala. To zas jó.  

No podívala. No a když jsem byla mistrová, tak to jsme taky hodně jezdily s těma děvčatama. 

A to jsme dělaly různě jako po textilkách. To jsme měli v Holešovicích školu a tam taky jsem 

jezdívala. Jestli víte, jak tam je na rohu, tam je to, co tam je, jako holešovický metro. Tak tam 

jezděj tramvaje a hned pár kroků tam na rohu, tak to byla naše holešovická textilka, škola. Já 



nevím, jestli to někdo koupil tohleto. A to jsme měli na Břevnově potravinářskou a tahle byla 

textilní. S těma mistrovejma jsem chodila. To jsme měli hlavní mistrovou. A já jsem byla 

taková ta třetí no.  

 

To zní dobře, to zní dobře.  

A jako ty mě měli rádi, ty študáci. Ke mně se dneska hlásej. Já je teda nepoznám… protože já 

jim dost, já pam „no přeci vás nenechám padnout, musíte projít“ (smích). Takhle asi no, 

takže. 

 

A povězte mi, jak třeba ste vnímala ty fenomény toho podpultového zboží. Jestli to byl 

nebylo a nebo jak? 

No tak podpultový zboží. To bylo vždycky. To jako když byl známej, tak to nechaly, to jako i 

naše holky. No tak že prodaly no. Že jako přijďte si v tu dobu určitou, přijdete na krám a 

takhle. Ale my jsme měli pořád, jako ne že bysme neměli. My jsme byli veliká prodejna tím 

pádem. My jsme, já třeba brala deset tisíc rohlíků a pečiva a různý. A na Vánoce, husy a 

kachny, to všechno,to všechno jsme měli. A ryby jsme prodávali venku. To jsme měli deset 

nebo kolik metráků, jsme měli dvacet metráků ryb a všechno jsme to prodali. No a když ne, 

tak už zase jme měli. Když se to neprodalo, tak už zase jste musel mít nějaký restaurace, kam 

se to dalo. No a voni to prodali. Třeba na Silvestra, No furt jste měl kontakt, jste musel mít 

kontakty. No a když něco zbylo, tak to chodili tyhlety. Já si už nevzpomenu, co chodili 

deratizátoři. No tak zase jsem s nima měla kontakt a jsem řekla „hele, zbylo mi… vemeš si to 

proto?“ „Jo, já potřebuju“. A že musí namíchat pro myši a zase tohle, zase chodil takhle 

k nám. Všechno jsme měli jako zajištěný. To se muselo bejt jako zajištěný a když něco jo 

hořelo, zase jsme měli se zoologickou zahradou. Že brali třeba kosti a maso nám nezbejvalo, 

to ty kosti brali.  

 

Tak maso většinou nezbejvá nikde.  

Ale sedět a čekat jako vedoucí, to nešlo. To furt telefon u ucha, já furt telefon u ucha a pak 

jsme to někde honili „hele, nemáš známého, nemáš tohle?“ A sehnali jsme to. Já nevím. A 

bylo, to je jasný, že stáli fronty a ovoce a nebo tak. Ale koupilo se, já nevím. To je těžko říct. 

Voni furt říkaj „banány, banány“!!! Byly. Ale tak bylo toho míň. Dneska si jdu. Dřív koupili 

banány radši kilo nebo dvě kila. Kilo řeknu, deset banánů, aby to měli. Dneska koupím dva. 

Na co? Protože vím, že zejtra budou zase. Když to ty chlapi, ty naši ty jezdili přídělem, dojeli 

a přivezli a zase. Ženský už věděli, protože se znali taky, znali ty zelináře „hele, přijďte si ve 

tři, přivezou tohle.“ No a na těch vesnicích to bylo horší, to je samo sebou. Nebylo tozboží, 

nebyly ledničky, nebyly pračky.  

 

Já jsem byl právě… na to spotřební určitě. Já jsem byl u Budějovic a tam paní dělala po 

Budějovicích jenom v Pramenech. A ti jako tím ovocem a zeleninou byli zásobovaný, že 

jsem si říkal, no tak to snad ani není možný.  

Dobře. No a my taky tady celkem. No ten Král, ten měl všechno. Jako Petřiny byly. Já to 

řeknu takhle, vždyť tady se nastěhovali samí policajti, novináři, zahraniční obchod, ňákej vod 

sportu ňáký tyhleti papaláši, co byli. Tady byli samí lepší lidi a celkem ta Praha 6, celkem, 

celkově, byla dobře zásobená.  

 

Myslíte, že to bylo tím, že tam je nějaká souvislost v tomhle? 

No, to bylo. Vždyť tady byly na Praze 6 Dejvice. Vždyť to byly.. 

 

No Dejvice jsou jasný no. 



No říkám, ta Praha 6 byla dobrá. Vždyť to je. Já nevím, tady si lidi nemohli stěžovat, ať 

neříkaj, že by… Král byl dobře zásobenej, my jsme byli celkem dobře zásobený. Vždyť tady 

byla Plzeň, vždycky jsme přivezli, že jsme přímo kamion, do Plzně, že jsme přivezli, to byl 

kamion, to bylo padesát třeba palet. A nechali jsme to na a lidi hrrrr a skoupilo se to rychle. 

Pak jsme brali Krušovický, tam jsem taky byla na exkurzi. Hostivivcký, tam taky jsme brali 

mlíkárnu. Zase já jsem měla, byly možnosti, že jsme. 

 

A vy jste opravdu jako skoro vo každým zboží, jak vo tom mluvíte, jste tam vyjela a jste 

si to zkontrolovala a objednala.  

Třeba ty Hostivice. Ty chlapi tam, to jsme se znali „Stando, ahoj“.  

 

A ty ostatní vedoucí tam jezdili tak jako vy? Nebo to byla vaše přednost?  

Ne jako já sama, i další. No.. Ale jako voni to rozhodili, protože nahoře seděl na podniku, že 

jo, ta Šafrová, už si nepamatuju to jméno. Ta rozdělovala uheráky, salámy, že jo, druhá měla 

maso, třetí, já nevím, potraviny, čtvrtá měla lihoviny, drogerii zase, to už nebylo moje. To 

jsme měli, ovšem dneska když už to vezmete, tak dneska vlastně v potravinách se prodávává 

všechno.Kdežto já jsem drogerii neměl, to jsem nemohla brát, abych jim to trhala seshora. Ale 

jenom jsem si držela svojí a říkala sem „hele, to nech nahoru holkám.“ No tak že jo, takhle. 

Ale to mi zavolala takhle třeba z podniku a říkala „hele, jestli můžeš a takhle třeba auto, čekaj 

tam na tebe, můžeš přijet a udělej si objednávku“. Tak jsem udělala objednávku a buď to jsem 

si vzala nákladní auto s sebou a nebo mi to pak přivezli. To bylo celý, já nevím, celá Avie. 

Kde bylo, já nevím, tam se vešlo takovejch 2, 4, 6, 8, takovej patnáct,dvacet palet, když to 

byla ta dlouhá Avie. Byla tam, tam jsem měla všechno vod kořalek, to byl vod vín, co jsem si 

vybíral, to byly druhy vína. No a vod potravin, to bylo všechno. Čokolády, všechno.  

 

Super.  A takhle třeba těmhle těm paním, takhle třeba nahoře v nějakým tom úseku, jste 

sejim za to pak nějak revanšovala, nebo? To taky nebylo jen tak tohle to?  

(přikyvuje) 

 

A můžu se zeptat, jenom nějak obecně, jak tenhle ten revanš fungoval? 

(musel jsem vypnout diktafon). Řekla, že na revanš poslala třeba šišku uheráku nebo 

pětistovku.  

 

No mě právě tenhle systém protislužeb na tom zajímá hodně. 

To zase ale nebylo nijak veliký. To ne. 

 

Protože já jsem se nidky nebavil s nikým, kdo by dělal v takhle velikým krámu, jako 

byla ta Včela.  

Ještě vám řeknu takhle, jezdili jsme do Německa. To jsem zavolala na podnik a měla jsem 

tam taky známého, toho z ROH, a nás bylo hodně. A říkám „co takhle? Pátek, sobota? Nebylo 

by možno?“ No a měl ten podnik autobus svůj a jsem zbaňkovala jednu směnu a druhá směna 

táhla za tuhle. Dneska by to nikdo neudělal. Jedna směna táhla celej den a druhá směna jela 

do Německa si nakoupit. Vrátili jsme se a v pořádku všechno. A měli jsme třeba na tři na Ru, 

na Rujáně, na Rujáně jsme byli. Tři dní jsme se byli koupat. Projeli jsme to tam všechno 

všude křížem krážem. Pláže všechno, až co tam bylo? Švédský hranice jsou tam.  

 

Dánský, ne?  

No tak, tam jsme až byli. Lodí jsme jezdili všude. No a dneska by tohle nebylo. A za pár 

korun. Holky zaplatily asi sto dvacet, dvě stě korun. Ale zbaňkovala jsem to všechno jela 

jsem jako vedoucí zájezdu jela jsem s nima. Jo a ty ženský po tom táhly za jeden… a nekradly 



mi. Jo, musela jsem si je podchytit takhle. Jako že voni věděly, že já na ně nekašlu. Voni 

nekašlaly na mě. Tím pádem těch patnáct let, co jsem tam byla, já jsem manko neměla. Já 

jsem spíš dávala, žádný vodpisy a žádný nic. A á když jsem byla rozhodčí komisy, tak tamhle 

byly odpisy, voni vodepisovali třeba uherák. Já říkám „jak si to představuješ vodepisovat 

uherák?“ Vždyť uherák to je… já pam „vůbec mu to nedovolte, aby uherák mohl vodepsat“. 

Vždyť ať, to je jeho chyba tohle. Tak ať to zaplatí Beztak někde prošustroval peníze a myslí 

si, že uherákem to bude platit. No vždyť to je nesmysl. Takový byli. Ale my jsme byli 

kolektiv takovej nějakej. Já nevím. To dneska není, bohužel, to není. Žalujou na sebe.  

 

 

No to prej docela fest. To říkají paní a pánové, co jsou na tom krámě do dneška, tak si 

na tohle stěžujou, že na sebe hodě žalujou.  

Ale taky heleďte, ještě že vám skáču do řeči. Ale taky jsem měla, ta hlídala ty pokladní ta 

jedna. Že já vám to řeknu, že jedna si, třeba dala si dvacetník, aby věděla, že vydělala třeba 

dvě stovky nebo že vydělala dvacku. A strkala si takhle, bylo teplo a vona furt měla ponožky 

a já pam hergot, co furt nosí ta holka nosí ponožky. A tam si strkala peníze a pak šla v těch 

ponožkách někde na záchod a tam si to někde přesypala. Tak jsme jí pak chytli a já jí skoro 

vobrečela, Protože jsem říkala „vždyť jseš taková kamarádka, proč tohleto děláš?“ „co budeš 

se mnou dělat?“ A já pam „no dám tě na jinej krám“ „A řekneš mi?“ „No ťuknu, ať si tě 

pohlídaj, ale nebudu tě špinit.“ No a šla vod nás do Ruzyně, pak šla dolu. A teďko se potkáme 

a ježíši, div že mě neobjímá. Já jsem nepodrazila nikoho, že bysem… 

 

No vono už je to taky zahraný, že jo.  

No a zase mi to ťukla druhá pokladní. 

 

No jo, ale tohle musí nějak bejt.  

Musíte taky bejt takovej trošku diplomat nebo já nevím. Znát tu psychiku. A nebo když mi 

přišli a říkali „hele, ty nemáš lidi, já ti tam někoho pošlu“. Já pam „zavolej mi je nahoru, já si 

je prohlídnu.“ A tak mě jako zástupce ředitele nebo ředitel pozval nahoru a tak jsem šla a jako 

něco že tam. A „tak co, jak je?“ „Nechci, nezlob se nechci. Já už jsem si jí voťukla a nechci.“  

 

A to byl normální, že když takhle někdo byl nemocnej, že když to byl jeden podnik, tak 

se ty lidi poslali. 

No ale my jsme to spíš táhli jeden za druhého. No jako bylo by to v rámci.To jako i když jsem 

nastoupila, tak jsem mohla, mohli mě dát na jinou prodejnu jako vedoucí. Mohli to jako 

přesto udělat, ale my jsme to nedělali. My jsme jako táhli jeden za druhého třeba. Nechtěli 

jsme jako tak nějak, vím že učenky, když mohly, tak zůstaly u nás, co byly takhle šikovný.  

 

Teď už vám nebudu mluvit a ptejte se. Já vám skáču do řeči.  

 

Úplně v pohodě, pro mě je cennější to, co povídáte, než to, co já jako doluju.  

 

Protože je člověk… mám to furt v sobě, nedá se nic dělat (smích). Je to 30, 35 let, co jsem 

tam byla.  

 

No to je samozřejmý, s tím si vůbec nedělejte hlavu. 

Tak když babička přišla, tak to samo sebou, dala lístek a přišla si pro hotový. No tak takhle asi 

to podpultový. 

 

Jo, jo, jo.  



Nebo holky seshora. „Holky dejte si lístek“. Jako holky z obchoďáku. No já jsem říkala 

„prodávate, tak přece nebudete stát frontu někde“. Tak si daly lístek, my jsme je obsloužily, 

přišly si a zaplatily. No.  

 

No a takhle když přišla ta babička, tak bylo tam zase něco, jako revanšovali se ty lidi, co 

přišli jako zákazníci, jako těm prodavačkám nějak? 

V krámě ne. Ne, ne, ne, Já jsem jako tohle nedovolila. Já jsem jako byla furt mezi nima, furt 

mezi nima, voni si nedovolili „Hele, Ž. je na krámě!“ Já jsem je hlídala to nešlo, já jsem furt 

byla ve stoje. Já jsem ráno v půl pátý šla do práce a šla jsem zase večer v půl pátý domů, v půl 

šestý. Furt jsem si to hlídala, to prostě nešlo. I když jsem měla dva dobrý k sobě, vedoucí. Tak 

jsem jim říkala „vy jděte domů, odbyli jste si směnu.“ Nešlo jinak, i když jsem věřila, tak ale 

důvěřuj, prověřuj. A našla jsem plno věcí, nebudu říkat, našla jsem plno věcí. A když to 

opravdu hořelo, udělali jsme si každej měsíc inventuru jsme si dělali. A když to opravdu 

hořelo, stoupla jsme si za kasy do zadu a to bylo 1, 2, 3, 4, 5 pokladen. Stoupla jsem si za ně a 

„hele, vedoucí stojí za pokladnama. To nás asi hlídá.“ No a neprošlo nic, no. 

 

No, to je dobře. 

Jinak nešlo. Ale kdybych seděla v kanceláři, pila kafíčko a kouřila, já teda nekouřila. 

 

Tak nevíte nic. A to, když jste znala tyhle lidi z těch obchoďáků, znala jste i lidi z těch 

ostatních, já si pamatuju, ještě když jsem byl malej, tady byl řezník a ty kytky jsou tam 

furt, že jo? 

No všechny jsem znala. Znala jsem, chodili ke mně lidi z drobečky, to byl teplouš jeden, 

přišel tam. Umřel už, takovej hezkej kluk, žil s jedním starším pánem. Tady z tý drobečky, co 

byla. Pak s tou vedoucí, co se furt potkáváme. A co byli z lahůdek, tak se všema jsem se, jsme 

se znali.  

 

A nechali jste si pak třeba pro sebe, že to pak nějak byl na výměnu? Že třeba nějaký to 

zboží z drogerky a von vám tam nechal. 

No tak přišel a říká „hele Ž. pojď si nakoupit, potřebuješ?“ A já jsem tam nic nepotřebovala. 

Já jsem nebyla z těch jako že bych byla chtivá. A když něco otravovali mě vokolo „hele, 

sežeň mi“, no tak jsem to zprostředkovala a říkám „hele, přijde ti tenhle a dáš mu“. No a já 

jsem vždycky jenom, já jsem nikdy z toho ani korunu nevzala, ani korunu ne. A když to, já 

pam „Ne! Ne, ne!“  

 

Spíš jestli třeba, nemyslím nějaký peníze bokem, ale tu možnost. 

Umožnila jsem, to jo. 

 

A voni zase pak vám dali to echo „hele, teď je to a to“.  

To jsme si jako umožnili mezi sebou. Ale já jsem nikdy jako… nezištně, nezištně. Voni třeba 

jo, ale nevím.  

 

Jasný, jasný. Myslíte, že to byla jako hodně výhoda těch lidí, co pracovali v těch 

službách na těhle pozicích? 

No určitě, určitě. Já říkám, já nepociťuju, protože jsem v tom pracovala těch pětatřicet, 

pomalu čtyřicet, pětatřicet let. Voni ze shora taky a tadyhle. A tady sousedi na těch Petřinách, 

taky jsem jim přinesla, když něco, Třeba Becherovka, když nebyla. Jo „přinesu ti na Vánoce 

Becherovku“ nebo tamhle „přinesu ti čtyři banány“. Tak jsem jako neřekla „ne“, protože to 

nešlo, jsme sousedi. Ale ňáký, abych jako říkala… já pam „nezlobte se, nebudu vám dělat, 



abych vám donášela“. Jako zboží domů, to nejde jako. Jakože vynáším, ne, ne, to ne. 

Maličkosti to jo, to jsem zařídila, udělala.  

 

Jako co byli přátelé? 

No, no, no, no. Jakože přišli a já nevím, potřebovali ledničku nebo takhle něco a říkám „hele 

Zdeňku potřebuju, pošlu ti nahoru, to se s nima dohodni a voni se vyrovnaj“ A víc, jako co. 

Pak z nemocnice mi sem chodil, támhle dneska je taky primář nebo co a chodil tam za mnou. 

Ale já, říkám, já jsem nikdy, nepořebovala jsem, já nevím.  

 

Jo a vy jste dala tip na tu ledničku, kontakt a voni se pak dohodli. 

No a tím mě to nezajímalo. No protože já říkám nic, já říkám, já z toho nic nechci a nechci to 

vědět. To už je věc toho dalšího jo, uděláš, uděláš, neuděláš, neuděláš. Nebo kola nebyla a 

tohleto. Tak taky do sportu šel. Tak jsem říkala Řezníčkovi, von už taky chudák umřel 

„Tomáši, jestli můžeš, tak vyhov; jestli ne, pošli ho pryč.“ No a bylo. A říkám, víc mě to 

nezajímalo.  

 

Vy jste dala ten kontakt, to číslo a řekla jste, toho se zeptej. 

A i mě využívali. Pamatuju se, já jsem s doktorem Roubalem, to byl zubař ten už taky umřel. 

A povídá „hele neposílej mi tam nikoho.“ „A já pam „jak, koho posílám?“ „no přišli, že jdou 

od Ž. ke mně“ A já pam „No, vždyť to neposílám. To bych si nedovolila, abych posílala na 

zuby“. A pak se přiznala, že jo a „no, já jsem prej to. A já pam „No to se nedělá, abys to. A já 

pam „ptala jsi se mě? Neptala! A jdeš za mnou mojím jménem a tohle se nedělá.“ A pak k 

Beňový taky přišla jedna a já povídám, ta je ze Střešovický nemocnice a já pam „to se 

nedělá“, vona mi pak zavolá „neposílej mi je sem“ a já pam „já jsem nikoho neposílala“. A 

jak pak vypadám? No to je podraz na mě. Nic jiného. To je jako, to jsem jim vynadala. A ještě 

jsem říkala „když někdo přijde, že jde za mnou, tak i zavolej, já ti řeknu, jestli jsem je poslala 

nebo ne, jo?“. K tomu doktoru, asi dvakrát to bylo. A tady na Homolce, ten chirurg vrchní, 

snad tam, dělá i v televizi. A já říkám „Pavle ne, nedělej to. Když něco, tak zavolej a já řeknu 

´ne, neposílala.´“ A tím to končí a říkám, nic jsem vod toho Beňa, nic jsem nechtěla a taky 

jsem to nepotřebovala (klepe na stůl). Ale jsou lidi všelijaký.  

 

To asi hodně fungovalo nějaký ty služby na doporučení?  

No, no, no, vždyť je to dneska to samý, když nemáte doporučení vod někoho, tak vás taky 

nevezme. A musíte k tomu ještě zaplatit, fest. Třeba deset tisíc, víc. To nic není pro někoho. A 

my normální lidi si to dovolit nemůžeme. A říkám, vždyť t vidíte, to zdravotnictví to je čím 

dál horší a dražší, dražší to. Proč sem jezděj, vždyť vy jste byl v zahraničím tak víte, jak je to 

tam drahý všechno a proč sem jezděj ze zahraničí? 

 

Jak kde. Teď se to fakt jako mění. Někdy to máte tak, že tady je dráž.  

V Německu říkají, že je to lepší.  

 

No to se úplně otočilo proti tomu, jak to bylo dřív, kdy jsme tam jezdili akupovat a 

dneska jezdí voni sem.  

Možná, jak říkám, všude je vedení. Dneska je špatná vláda, vono je vedení všechno, bohužel. 

 

Tak vona možná příští tejden třeba nebude, že jo 

Bude. Bude, bude, bude. Dneska jsem poslouchala Pospíšila a ten to „přeci nedovolíme, aby 

vláda padla. To je jediný, co máme, Příští rok už tam bejt nemusíme“.  No von bude 

místopředseda. Se držej protože mají dluhy a potřebujou to zaplatit. A když to vemete, pro mě 

Benda, to je neschopnej člověk.  



 

To je normálně blb jako.  

A von tam je vod študia, ani pořádně nevystudoval.  

 

No von je tam vod nějakého devadesátého roku.  

No a to je 23 let. A teď co bude dělat, kde ho vezmou, dyť von nic neumí. Do všeho kecá, ale 

tak hloupě mluví. Voni kde nemůžou, tak nastrčej jeho.  Já jsem laik, ale to vidím, jak mluví. 

Včera mluvila ta Klasnová, to je chytrá ženská.  

 

Chytrá je, ale že by teda byla rovná, to si vo ní nemyslím.  

To já nevím, ale dobře mluví. A ten John, voni se ho bojej, voni se ho bojej.  

 

Pojďme ještě chvilku zpátky, dokud nám to běží. Můžete nějak srovnat, jestli nějakej 

rozdíl je, jestli se proměnil ten krám v sedmdesátých a osmdesátých letech? 

Rozhodně, k lepšímu. Je to technicky vylepšený, je to zabezpečený jinak, zbožího je víc, to je 

pravda.  

 

Ne nemyslím dneska, mezi sedmdesátejma a osmdesátejma rokama.  

Jo sedmdesát a osmdesát… No tak to se tam vylepšovalo, já jsem začínala hele a postupně 

třeba měla jsem známý v Toužimi, měla jsem tam sestru kantorku, dneska už taky ne; tak 

jsem tam zajistila pro Včelu, jela jsem tam s autem nákladním- Avií, a dovezli jsme ty 

pokladny, s těma, pokladnu s těma pásama. A to byla věda tenkrát „hele, včela má pásový 

ty…“ 

 

Takový ty jak to jede.  

Takový no to zmáčkli. Kdyžto dřív to bylo s košíkem. A každej košík jste musel dát a teď ta 

ženská, víte co to jsou ty páteře potom, jak to měli nakřivený. Kdyžto tohleto, to si každej 

musel vyndat na ten pás, vona si šlápla, vono jí to popojelo. A zase šel. A to už byly vozejky, 

začaly. To byly vozejky a měli jsme, procházeli turniketama. To taky jsme měli první turniket 

a to nám dělal náš dole. My jsme měli svýho, techniky nebo jak se říká takový ty údržbáře. 

Tak nám udělali takovej ten turniket, aby lidi neutíkali s těma vozejkama. Tak tam musel 

projít, ot tam hlídala jedna a to už tenkrát bylo, v kolikátým to bylo roce? ´70, ´75 v takovým 

pětaosmdesátým řeknu. Asi tak, asi tak o těch deset let, co jsem tam byla, protože to jsem byla 

jako takhle a pak jsem byla v těch vedoucích pozicích. Říkám v tom pětaosmdesátým, to už 

my jsme tam vyráběli tyhlety pásy a pokladny k tomu. To byly ženský, co byly pokladní, 

takty byly rádi. Že máme něco moderního. No a postupně lepší a lepší. No a pak jsem byla, 

když se Včela, dávali to Delvitě, tak jsem jako, dělali jsme rekonstrukci, to jsme předělávali 

všechno a to jsem jako u tý rekonstrukce byla. To jsem byla jako vedoucí ještě toho, to jsem 

byla s Tomášem, to byl ředitel a já jsem byla zástupce jako jeho. To už byly fotky všude daný 

jako a už se to kastovalo a on byl vedoucí a když byly, jsme měli… nějakej Pařík a to byl taky 

z tý Delvity. Že jo a přijeli delviťáci a von, jak se jmenoval, ten šéf jejich přiletěl letadlem. 

No a to přiletí šéf a všichni v pozoru. No jako my jsme šli s nima jako vedoucí na krámě. A 

holky jako učenky „ať vybalujou“. „Voni se chtěj na vás podívat, pane šéf“. „Tak ať se 

podívaj a vybalujou! Jsou tady proto, aby pracovaly a ne aby na mě koukaly!“ No a pak ten 

Pařík, to byl taky takovej nějakej zástupce nebo co to bylo tenkrát. A ten se mnou se bavil a 

ten „vy jste vedoucí? A s nima se nebavte!“  a já pam „já nemůžu to slíbit, voni dělaj pro 

nás.“ „Ale vy jste vedoucí a voni budou pracovat.“ „Co ta ženská, co tady stojí a má 

ponožky? Ta to hlídá? Je stará. Pryč! Vyhoďte jí, vyhoďte jí“ A já pam „no přece jí nemůžu 

vyhodit ze dne na den“. „Ale můžete a tak jí přeřaďte!“ No jako dávaly nám befely a tak jsme 

všichni koukali, pusy dokořán. Se to měnilo a jako von vždycky říkal „a vy jste vedoucí!“ 



(tluče rukou do stolu). „A vy budete vepředu. My si vás vážíme, to jako v  pořádku všechno, 

ale musíte bejt kasta.“ A když něco chcete, tak oni k vám a vy to řeknete nám. Ne voni, že by 

šli rovnou k nám, neexistuje. Jsem chodila i jako na porady s nima, s těma delviťákama. To 

jsme měli, támhle když jsme to měli na Praze 9, Letňany tam jsme to měli, to bylo ústředí, 

teďka je to jinde. Teď to přestěhovali někam do Říčan nebo do Rudný tadyhle. Na Proseku 

jsme to měli, já jsem pak jezdila půl roku, já už jsem pak chtěla dát výpověď, ale voni 

„nenene, ještě si vás tady necháme“. A já povídám Ježíš, ale to jsem měla auto a tak jsem 

jezdila autem. Tak jsem jezdila denně na ten Prosek favoritem. Říkám nic, tak jsem tam ještě 

půl roku byla na tom ústředí nebo tak nějak.  

 

No a ještě mě napadlo, jak jste mluvila o tom původu kulackým, tak vy jste jako 

stoupala v tom podniku vejš a vejš. 

Jim to nevadilo. My jsme tam nebyli žádný, tam byla, my jsme byli všichni bezpartajní. Tam 

nebyla nikdo.  

 

A nějaký tlaky z toho podniku tam nebyly na to? 
Ne. Ne. Ne. Ty viděli, že hospodařím dobře a to jim stačilo. No a vím, že pak tam přišla 

jedna, ňáká taky už umřela Novosadová, jediná, jediná komunistka byla u nás. Vždycky „já 

jsem tady“ a já pam „nidko tě neutiskuje. My tě bereme, mezi námi.“ „já vím, že jseš na mě 

hodná.“ Ale já pam „ale ty jseš, já to neberu, ježíš jsme normální lidi.“  Já pam, já jsem 

tadyhle, všechno vím, co a jak, ale neberu to žádný to jako.  

 

Takže ten tlak, ten jako na to nebyl, abyste… 

Ne, ne. Manžel ten teda dělal ve státních službách, ten jako ten měl tam problémy. Přeřadili 

ho na jinou pozici a zase ho dali zpátky. Taky svým postupem, že jako byl poctivej, přeřadili 

ho. A ten jako sjezdil celej svět. A ten jako je organizovanej, to aby jel, to musel bejt, to je 

samo sebou. Jako já jsem nikdy nebyla a nejsem ve straně. A volím socialisty (smích). Ale 

Paroubka, když kolikrát jsem se bavila s doktorkou, tak říkám „Paroubek se neudrží a 

podívejte se. Volte socialisty, ale Paroubek ten se neudrží“ 

 

Von už je mimo no.  

Von se ani ten Sobotka neudrží. Já říkám, von spíš ten Hašek tam.  

 

No ten Sobotka se drží jenom proto, že i ten zbytek je slabej. To je jenom otázka, až ho 

někdo přede toho Sobotku. A to bude jeho konec.  

Doslova, ano, áno. Ale jinak říkám, tak nějak si nestěžuju. Mládí jako taky dobrý a tadyhle 

Včela. Jako vzpomínám hodně na Včelu, měli jsme tam dobrou partu To vám jako chci říct, to 

jsme dělali kasy, to jsme měli knihy a každá přišla s tou, co měla a co má dole a jak jí to 

vyšlo. No a „můžeme, paní vedoucí, můžeme jít pro flašku?“ No a jo, každá jsme daly dvacet 

korun, daly jsme si falašku červenýho vína. Já jsem zamkla krám, aby tam nikdo nemohl 

zpátky. Daly jsme si, seděly vokolo mě, daly jsme si skleničku červenýho vína. A „holky, 

jdeme domů.“ A tak jsme šly domů, byl nastřena šest nebo tak nějak. A byla to pohoda.  

 

Ten kolektiv je z toho určitě cejtit, že to šlo. 

My jsme měly, vyhrály jsme. Tenkrát to bylo ty soutěže různý. Pak jsme měly stříbrnou. 

Bronzovou.  

 

Jak jste třeba vnímala, když byl, když šel seriál Žena za pultem, tak jste vnímala to 

porovnání tý reality a toho seriálu. 



No tak bylo to podobný ve skutečnosti asi tak jako v tom seriálu. A ta Švorcová k nám 

chodila. Ta tadyhle bydlela naproti Švorcová. A pamatuju, vona nakupovala a jedna pokladní 

povídá „hele Sváťo, je tady Švorcka.“ A vona tam byla a já říkám „jo, a kde je?“ a vona říká 

„holky, tady jsem!“ (smích). Když vona tady bydlela dneska jsou tam obepnutý, jsou tam 

Korejci, maj tam velvyslanectví. A tam v tý vile, tam bydlela s nějakým, to byl nějakej malíř 

nebo něco. 

 

Já vím a voni tam přistavili teď ten roh, protože já když jsem byl malej, tak jsem si 

myslel, že to je loď ta vila.  

To byl nějakej Matějka nebo to a prodal to. A prej to byl malíř, nebo stavitel, sochař a von žil 

s tou Švorcovou. A von prej chlastal a ve vaně prej, když byli, tak von se utopil v tej vaně. No 

a vona se odstěhovala někam, já nevím, do Střešovic nebo kam. Takže tady bylo plno, tady 

bydlelo hodně takovejch lidí. Tady bydleli v tom hoteláku. Tam bydlel Štědroň a tyhlety. A 

pak ten novinář. Já pamatuju h… 

 

Hlinomaz tam bydlel na tý konečný.  

Hlinomaz, v teplákách, v teplákách chodil. Vždycky přišel a já pam „nemůžete tady kouřit“ a 

von „nebojte s, já to mám jen tak.“ Říkám, tady bylo takovejch lidí, Bezouška, Zíma, Pepík 

Zímů, zpěvák, k mě tam chodil, vždycky jsme pili kafe spolu.  

 

Tak jste se aspoň seznámila s takovejhlema lidma přes práci.  

No hodně tam chodili. A dole právě jsem byla v Motole a u toho Hořici jsem byla a v televizi 

dělal Pět ran do klobouku nebo něco takovýho.  

 

A takhle třeba ty zpěváci, voni měli vyšší nároky nebo něco takovýho?  

Byli rádi… ne, normální. Bohdalka tam chodila. Nebo ta Zázvorková přišla kolikrát, 

zavázaném šátek okolo a „holky, už jsem tady, holky, už sem tady.“ A já říkám, „hele Hanko, 

máš tady Zázvorkovou. Jdi a obsluž jí.“ Tak to vyprávěla nám, jak točili. Jak točili Nemocnici 

nám vyprávěla. Pak když přišla Petrovická s maminkou, jo, to jsme všichni koukali. To byla 

paní Petrovická. A taky nedělala, nekastovala se. Udělala nám zápis, jako že byla spokojená. 

Jsme měli knihu a tam byly zápisy, ale to jsme dávno vyhodili. Takže jsme tam měli a chodili 

k nám. Pak tam na konečný bydlel. Ne na konečný, ale tadyhle za… no tam bydlel prezident 

Svoboda a Klusák. Von měl dceru a ta si vzala Klusáka, von byl ministr kultury nebo čeho. 

No tak taky k nám chodili. Pak ta Štáchová s tím, ten když promluvil, Kirschner, ten když 

promluvil tak jsme ho poznali hned. Ale taky už umřel. Říkám, tam chodily samý takovýhle 

kapacity, ale nikdo se nekastoval. Když něco potřebovali. Akorát jednou nám tam udělala 

takový.. 

 

A třeba nabídli se, že by vám tam pak pustili nějakej lístek třeba do divadla? 

Jo, jo. Jo, to jo z Karlína. Zpěváci tam chodili a to bylo „hele, přijď si“. Ale my jsme měli 

svoje, protože to bylo možný. My jsme měli od ROH a měli jsme lístky. Všude jsme chodili, 

na všechny ty lední revue do toho, do parku Fučíka jsme chodili. Říkám Fučíka ale dneska je 

to jinak. Říkám, my jsme měli všude možnost, na Fidlovačku. Zkrátka skoro všude jsme měli 

lístky, do Komorního, do Národního, do  Tylovýho. To jsme měli možnost, tak jsme jezdili. 

To jsme byli společně na Karlštejně asi čtyřikrát. Jsme viděli Noc na Karlštejně. To byl ještě 

s Brodským, s Matuškou, to bylo všechno to obsazení takový prvotřídní ještě, to dneska nikdo 

nezná. 

 

Jak na Karlštejně, jako na tom natáčení? 



Divadlo tam bylo. Tam jsme seděli venku a tam šlo normálně divadlo. Já tam byla třikrát. Se 

Včelou jsem tam byla, pak jsem tam byla s tou a pak ještě z toho, no třikrát jsem to viděla. To 

bylo s Matuškou, Matuška zpíval, Hanzlík a tyhleti všichni, já už si ty herce ani nepamatuju. 

No Jana Brejchová a pak ta, na tom koni jezdila silná, Slávka Budínová. Říkám, tohle 

všechno to jsme normálně viděli a dneska vo tom mluvěj jako vo nějaký legendě. A říkám, to 

jsme všechno zažili tohleto. Kopeckej hele, Kopeckého jsem potkala nahoře si kupoval boty. 

Tak jsem ho potkala, v klobouku tam byl a vybral boty. Pak toho Víznera, šulcovou, taky tam 

se dohadovali. Pak k nám chodila hodně Iva Janžurová s Remundou, von taky už umřel. Von 

vždycky chudák říkal „zas mi je vrazila“. Tadyhle měl holku a vzadu měl holku a vona 

„Remundo, kde jseš, kde jseš.“. A mi jsme říkali hele Janžura je tady a celej krám byl auf no. 

Pak Karla Chadimová, manželka toho, ty bydleli v tý vile, mají tu vilu tady dole pod 

Střešovickou, ne pod Střešovickou, tam je křižovatka. Kde to je? Pod Bateriemi dole, Tříska, 

jestli to prodali no.  

 

A ještě mi třea povězte, jak jste koukala na takový to povinný zdobení výloh. Jak se to 

dělalo?  
No to nám dělaly, my jsme měli přeci nahoře svoje aranžéry a ty t všechno dělali. My jsme 

měli svojí jako. Dělali výzdobu na Vánoce, na Velikonoce, když bylo MDŽ.  

 

Takže na to byly lidi.  

Tam bylo asi čtyři nebo šest lidí na to. Protože to byl obchoďák, kterej byl se vším. Tam se 

nahoře i brambůrky smažily, tam se dělalo všechno tohle a takovýhle věci. A hned se to 

vozilo dolů teplý a lidi to. Třeba z Horoměřic, začali dělat kulatý chleby takový 

v Horoměřicích. Lidi na to stáli frontu, přivezli 50 bochníků a nestačili to píct. Kulatý 

tříkilový bochníky a astáli lidi frontu.  

 

A to jste objednala, že jste jela do těch Horoměřic a tam jste si to vyřídila.  

No voni nám dali nabídku sami. Takhle z podniku řekli „můžete si zavolat a voni vám 

Horoměřice.“ A říkám to lidi stáli frontu a říkali „hele, ve Včele budou mít ten dobrej chleba 

Horoměřickej.“ Taky tam snad něco pečou teď. No a to stáli lidi frontu na to. No a říkám, to 

byly takový zážitky. No tak říkám, to člověk nepociťoval, jako že by něco chybělo. Že stáli 

lidi frontu, to jo, stáli. To dneska ta doba jiná, to musím říct, že je to lepší, to zásobování. I 

když nejsou peníze na to.  

 

Byla mezi těma lidma v těch frontách jaká rivalita, bylo to třeba napjatý nějak?  

Jako že by se prali to ne.  

 

No nebo nějak tahali s těma lístečkama, jak jste říkala.  

Ne. Ne, ne. To nevím, že by bylo. Říkám, to zboží je dneska lepší, ale nejsou peníze. Lidi 

peníze měli, ale neměli to za co utratit. Když nejezdili a takhle. Lidi měli dřív peněz dost. Ne 

že neměli. To si vydělávali. Jezdili na ty různý montáže a to všechno. Když dneska někdo 

řekne patnáct tisíc, voni si tenkrát těch patnáct tisíc vydělali ty montážníci, co jezdili do 

Německa a do Francie třeba. Různě. Jsem tam měla prodavačku a její manžel byl instalatér. A 

ty najezdili, všude po světě, ve Francii byli, Německo že jo. A byli půl roku támhle a pak 

třeba se dělaly ty různý ropovody, se dělaly a to všechno a to voni jezdili ti chlapi. A vydělali 

těžký peníze, dřív už. Dřív to byli těžký pracháči taky už. Ale neměli to tady za co utratit. Já 

pamatuju, když jsme byli, když jsem prostě byla v Moskvě, to už možná dneska bych ta ani 

nezabloudila. Tm bylo Sun Gun Alberto, tam jsme byli v tom, jak se to jmenovalo hergot, já 

si vzpomenu. A tam byly dole samý obchodní domy a tam se koupilo všechno. A voni říkali, 

že ne. Ovšem dál, když se šlo dál jako za Moskvu. Tam byly dědinky, takový chudáci to byli. 



U nás to bylo, že ta Praha byla zásobená dobře, ale na těch vesnicích taky to bylo horší. Zase 

na těch vesnicích aspoň lidi měli práci, byli zaměstnaní. 

 

Taky si leccos vypěstovali.  

No vypěstovali, ale ty JZD byly dobrý. Ty měli peněz. Voni jezdili, můj táta byl v tom 

družstvu taky musel bejt. A neměli tam nikoho schopného, tak von prošel vším, von dělal 

předsedu, von dělal zootechnika, von dělal hospodáře. Von seděl v různejch komisích, 

protože tomu rozuměl. Traktorem jezdil, všechno možný. No ale říkal „na jednu stranu se 

mám líp, protože nemám ty starosti, aby úroda byla dobrá, protože tady hospodaříme 

dohromady.“ Ale musel odevzdat, musel odevzdat dobytek všechen, koně všechny. Měli dva 

páry koní, všechno odevzdal, traktor. Samoval, všechno to musel odevzdat, nedostal za to 

lístek a nic. No a pak, když postupně nebylo a pak když postupně potom, tak se měli dobře. 

Von jezdil, voni ho poslali, tak byl taky v zahraničí. Von byl v Rusku, Maďarsku, Německu, 

v Jugoslávii. Tak se podíval. A říkal „já bych se takhle sám jako soukromník nepodíval. Za 

jedno na to nemám a za druhý měl bych strach, aby se doma něco nestalo.“ Tady 

nehospodařím a jsou tam druhý. No a lidi, kteří nejdřív byli proti, taky už pak taky. No a když 

by se to bylo dalo k lepšímu, tak to zkrachlo no. Když se to začalo rozvíjet.  

  

 

  



Tak já se tě na začátku zpetám, když jsi mluvila o tom nárdním občaným výboru… 

Jenom občanském výbor.  

 

Jo, občanskejvýbor. Tak mi můžeš na začátku povědět, jakej je rozdíl mezi národním a 

občanským výborem, ať to nepletu.  

No občanském, tam jsou prostě lidi, kteří jsou přímo z toho obvodu určitého. Já nevím, kolik 

bylo těch občanskejch výborů na Petřinách, hodně jich bylo. A začínalo to asi tak tím, že když 

jsme se sem nastěhovali v lednu ´63, tak přišla sem z červenýho kříže funkcionářka Kamila 

Sedláčková, že jako ještě nebyly plně obsazený všechny byty. Ta zazvonila u nás a já jsem 

tkovej tvor, že když může pomůže. I když třeba hloupě. Tak potřebovali pr zdravotní 

středisko, pro lékaře všeho obvodního. Tehdy to byl doktor Urbánek, tak jako potřebovali 

seznam lidí v obvodě, aby si založili tu svou kartotéku lékaři po tom. A tak jsem dostal za 

úkol protě obejít ty vecky byty tady v našem dvojdomě a napsat ty údaje, data narození a tak 

co jako byléo A tím pádem jsem se vlastně dostala k tomu. A to byly kdysi domovní výbory. 

A vono dneska v těch bytovejch družstvech je to taky tak. A tak jako že… prostě a dobře jsem 

to obešla a tím pádem jsem se dostal, když se zakládal ten občanském výbor, kterej byl 

vlstaně z toho sídliště určiej úsek. Tam byli zástupc jednotlivecky domů- většinou tedy. 

Z některejch domů taky tam nikdo nebyl z tuhletěch menších. A většinou to bylo z tuhletěch 

komisí. A tam se třeba organizovaly brigády, protože to nebylo jako teď ty úklidový služby a 

takový. To jsme si dělali sami, což si myslím, že byl dobře, protožes toho lidi, když to dělali 

sami, tak dokázali udržet si i…ten pořádek a prostě různý věci se dělaly. Třeba tadyhle 

v teplárně, když jim přivezli najednou spoustu uhlí a voni neměli. Třeba na novej rovnáš děda 

chodil skoro každej rok na novej rok skládat uhlí do teplárny. A nejenom tedy von. To dostal 

občanském výbor a my jsme to zařizovali. Zdeněk chodil, Z. byl ještě malej. Zdeněk potom ty 

poslední roky, když byl na střední škole, tak chodil taky. A chodili všichni, kdo jako mohl 

trošku.  

 

A to byl v ´60. letech.  

To bylo v ´60. letech. 

 

A pozdějš už ne? 

No pozdějš, po letech, po několika letech se změnila teplárna z uhelný na plynovou. Takže to 

jak zaniklo, že jo. 

 

Ale to bylo pozdějc, protože to si pamatuju i já když tam byla ta uhelná.  

No. 

 

Tak do tý doby, co byla ta uhelná, tak do tý doby to bejvalo.  

No tak většinou. Ne pokaždé tedy, někdy taky jim to nepřišlo na nějaký ty svátky nebo tak. 

Ten novej rok. Voni měli svopje zaměstnance doma a tyhlety to udělali. Tak tohle zařizovali. 

A pak tenkrát to bylo, dělali si z toho legraci. Na 1. máje vlaječky a různý tyhle brigády. Tak 

třeba řekli, že přivezou stromky, vodrostlý, jako větší. A my jsme svolali brigádu, hloubily se 

jámy na ty stromy. A zahradníci přivezli strom a zasadili je a zase se to upravilo zase 

brigádnicky.  

 

Jo a ty brigády to byly takový ty brigády socialistický práce , ajk se říkalo nebo to není 

vono? 

Ne, ne . Brigády socialistický práce byly na  podnicích. To bylo pracovní. 

 



V rámci pracoviště podnku. A ještě jsem se chtěl zeptat, když jsi říkala, že ta paní si tě 

vybrala, tady zazvonila a poprosila tě abys to dělala, tak to si tě vybrala náhodou? 

No přišla do bytu, domu. V te garsonce ještě nikd nebyl. U Kupků, tam byli sice ty, 

Nejezchlebovi, vona byla herečka a von ředitel E.F. Buriana. A ty nebyly doma. Tak 

zazvonila, vona prstě šla a zkoušela to. A náhodou, Kamila Sedláčková byla náhodou stará 

jako já. Už jsou v Plzni, pokud žijou teda. Její mmuž byl důstojník a vona byla kádrovačka ve 

Vojenský nemocnici a členka červenýho kříže.… 

 

A ještě mi prosím pověz, co všechno bylo obecně náplní toho výboru, protože to asi 

nebylo pořád, to nebylo každej tejden,.   

No každej tejden ne. Scházel se občanském výbor protože zjistili, že já jsem jim udělala dobře 

ten seznam, že prostě jsem úřednice, tak za mno přišli. Tak první předseda občanského 

výboru. Tak to byl řebas, taky se dávalo, když někdo potřeboval pocm. Taly jsme měli tady ty 

Šimáčkovi, pán byl na vozejčku, měl dvě dcery a bydleli v druhým patře ve výtahu. Tak se 

hlídalo, kdyby se uvolnil nějakej byt v přízemku, tak aby se jako jim to zařídilo. Teď měl auto 

a když se stavěli garáže, to byla práce občanského výboru. Ty velký garáže potom tedy, a 

nejdřív ty naše. Tak to zase třebas měli za ůkol někteří co byli třeba politický pracovníci a to 

nebo zapojený v politice nějak. Tak ti museli různý tyhle věci vyřizovat jako a pomáhat a ty 

byli členy občankýho výboru.  

 

Jako třeba stranící z národního výboru a tak, jo?  

No třeba tajemník městského výboru pray 6, dr. Dolejší to byl právník. Taky docházel, nebyl 

členem občanského výboru, ale docházel, měl za úkol nám dělat takovýho patrona.  

 

A jak jste ho sehnali, ten tady bydlel někde? 

Já nevím, abych řekla pravdu. Ale někde tady musel bydlet a pracoval v těch Dejvicích, že jo. 

A měl to stranickém úkol. Ale von byl dobrej. Většinou to byli dobrý lidi. Leccos obstarali, ty 

garáže a tak. Vono záleželo na tom, jak se ten občanském výbor snažil a koho měl tam. Jestli 

měli chuť a nebo jesstli to dělali všecko jenompro svůj prospěch. A třeba Ivo Mahé byl. Jeho 

matka sem přišla, že nechce jít na vojnu, tak přišla na občanském výbor, jestli y mu dali jao 

bčanskej výor takový dobrozdání, že jako se zapojuje do brigád a že prostě neškodí a že 

naopak pomáhá, když může někomu.  

 

To jste dělali často takovýhle, psalo e sto často normálně.  

My jsme měli schůze jednou za měsíc a vždycky se to projednal, co za tu dobu došlo, pošta 

nebo různý ty požadavky. Náš patron nám zadal nějakej úkol. A vždycky se to vyřizovalo a 

snažili jsme se, aby to bylo co nejdřív. Když chtěli děti do školy, na vyšší školu, třeba na 

střední na vysokou hlavně.  

 

A to vám chodilo hodně takovýhle žádosti, když třeba někdo se chtěl dostat na tu školu?  

No, dost jako. Skoro. Myslím, že to bylo. Já už si taky ty podmínky vyloženě nepamatuju, už 

jeto njakejch let, že jo. 

 

A mělo to velkou váhu, když jste napsali takovej posudek?  

Mělo. A to se psali vždycky dobrý (úsměv) 

 

A pojďme k těm službám. Vy jste se znali s tou paní Ž. tady z toho výboru,  

To ani nevím, vona tam byla za ten jejich blok, za dům myslím.  

 

A to spadlo do toho vašeho výboru.  



Jo to prostě bylo podle těch obvodů, MY jsme to měli tam, jak je ten konec, to bejvaly 

potraviny ten modrej šmoula. Tak k tomu jsme to měli a tady až k vojenský nemocnici a další 

ranice byla hlavní ulice. A to jako, já nevím, kolik těch lidí to bylo.  

 

A ještě mi prosím pověz. Mě prostě zajímá třeba konkrétně ten vztah tady s tou paní. Vy 

jste teda věděli, že dělá v tý Včele, že tam je.  

No vona jako, protože spadali taky jakodo toho našeho obvodu, naši obvodníci, chodili tam 

nakupovat, to byla včela tenkrát, tak vona byla vedoucí a my jsme taky leccso potřebovali, tak 

jsme se jako poznali a začali jsme kamarádit.  

 

Hele a co všechno to bylo za zboží, co vona vám zprostředkovávala v tý době?  

My jsme tedy hlavní zásobovače měli tady co je Norma u Krále. A ten Král ten to dělal tak, že 

když třeba něco chtěl, potřeboval zařídit, tak my jsme mu vyhovoli ten občanském výbor. A 

von měl, ale to nejenom nám, třeba na Vánoce byly zvláštní příděly, cizí ovoce a já nevím, 

různý věci. Ta ten to dělal tak, že měl prostě ty svoje zákazníky, když měl to zboží. A když si 

přišel do obchodu tak von přišel, „co potřebujete?“ nebo „už jste dostala příděl na Vánoce“ 

Vánoční příděol to bylo i s čokoládou a s různejma věcma. A vždycky jako počítal s tím, prot 

ty svoje zákazníky, co všechno jako von sehnal. Tak nikdy jako nezpomněl nebo skoro nikdy 

nezapomněl na ty svvpje zákazníky, dál jim to nabídnout. A dát jim to. Protože sem se 

sjížděli, tady byli herci a já nevím, co všechno. Spoustu cizích lidí, co věděli, že král sežene 

všecko. Jo tenkrát sehnatelný. Tak von jako těm…až co zbylo. 

 

Pro ostatní? 

Jo, v první řadě pro svoje zákazníky.  

 

Hela a u tý paní Ž. to bylo stejný. 

U tý to bylo stejný.  

 

U toho Krále, tak ten na vás takhle předem myslel a u tý Ž., vona říkala vo těch 

lístečkách. To mě hrozně zajímalo, to jste jí posílali nebo jak?  

ne. 

 

Když vona tam nebyla, tak jste tam nechali lístek? 

Ne, vona tam byla skoro pořád tedy. A dali jsme si lístek, co potřebuje, co jako není a vona se 

snažila to sehnat, 

 

A pak když to sehnala? 
Pak když to sehnala, tak jsme tam přišli a měli jsme to tam připravený. Bylo to v těch 

velkejch kapsách, sáčcích papírovejch, velikejch, jako jsou v těch americkejch filmech třebas 

jo (smích), tak něco podobného. Jsme na sebe mrkli a bylo.  

 

A tomu panu Královi, tak tomu se revanšoval ten občanském výbor, když něco 

potřboval. A s tou paní Ž. jste to měli jak? 

No bylo totéž. To byl vlastně sídlištní jedinej obchodní dům ta Včela. Takže spadla tím 

pádem, i když nebyla přímo v tom našem rajonu, ale když něco bylo potřeba, třeba i ty 

brigády nebo něco prostě se dělalo. VždyŤ to bylo sídliště ve výstavbě. A tak zase jsme se jí 

snažili vyhovět, když něco bylo třeba, a vona zase nám  

 

A co vona nebo ten Král po tom občanským výboru chtěli? 

No to potřebovali třeba pro to zásobování taky.  



 

Jak myslíš? 

No že aby měli dopravu. Aby se vůbec dostali. To bylo tak provázaný, já to jako dost dobře 

úplně do detailu neznám.  

 

No to mě právě zajímá, protože já vo tý provázanosti… 

N ty bys to potřeboval… 

 

Dopravu že potřebovali? 

Třeba dopravu a nebo. 

 

Něco odněkud přivézt někam zajet…? 

No jo… 

 

A vy jste mohli jako občanském výbor nějakou Avii někde sehnat a to jim půjčit…? 

No my jsme věděli na koho se obrátit.  

 

Kdo tu Avii má a kdo tam sjede.  

No. 

 

To dává smysl, protože vona vykládala vo tom, jak si objednávala zboží vod někad a 

furt tam sama jezdila.  
No to bylo. To bylo tak to tenkrát taky. Ten byl se synem, syn mu myslím dělal zástupce. A 

někde se něco, přišlo nějaký zboží, tak von třeba jel na nádraží si to rovnou vyložit, jo? Nebo 

z nějakého, to nebylo tolik podniků všech možnejch, jako je teď. A tak s těma Švejka autamt, 

třeba něco docházelo, tak jel do ústředního skladu někdo a přivez to.  

 

A vy jak jste se scházeli jednou za měsíc, tak von to nevěděl 14 dnů dopředu, žeto bude 

takhle…von vás dopředu poprosil vo ty kontakty na ty lidi a vy jste zprostředkovali 

kontakt na člověka, kterej má velký auto von pak, když mu něco přišlo, tak mu mohl 

zavolat „hele, mám tady doporučení na tebe vod toho…jeď“…? 

No prostě už to jeden druhýmu, už prostě jsme byli kamarádi.  

 

A pak ale zase von vám vyhověl a píchnul v tom, že zase… 

Že zase nám nechali něco, nedostatkový zboží. Ale většino tedy, já nevím, jak třeba Ž. Ale u 

Krále vím tedy, že jako v první řadě tedy pamatoval na svoje zákazníky. Nejenom na členy 

občanského výboru. Ale když bylo třeba tak já nevím, když naši končili a šli na vysokou a to, 

tak jsme dělali nějakou salvu, byla nějaká solava. Tak se napsalo a pro jistotu se to hodila 

oběma Královi ai Ž.  

 

Kdyby někde nebylo… 

A buďto se to vzalo a a potom se to prodalo normálně. Ne že bysme prostě řekli a měli doma 

potom nějakej ten sklad, že jo.  

 

No ale tak jstli tomu dobře rozumím, že nejenom na svoje zákazníky z toho výboru 

myslel ten Král, ale zase ta jinej mohl bejt zavázaném za jiný věci. Vona třebapaní Ž. 

vykládala vo zubařovi nebo vo zubařce, tak to zase byl podobnej princip, že jo.  
No to víš že jo. Tehdy když nic nebylo, málo toho bylo tedy, tak kdo měl ten přístup nějakej. 

K něčemu nedostatkovýmu, no tak to normálně jako dlouho se, apoň já tedy dlouho jsem to 

provozovala dál. Že třebas doktorce jsem pěstovala ze semínek račata a papriky a vždycky 



jsem nabrala ty jednotlivý rostlinky a vona měla chatu a tak nemusela shánět nikde. Věděl, že 

já mám dobrý ty druy.  

 

A to jsi na chalupě pěstovala? 

Tady: Já jsem si z chlupy přivezla zem a normálně jsem pěstovala tady. Tak ty kytky a to 

všecko to jsem si vypěstovala doma. Koupila semínka nebo nasbírala někde semínka u těch 

různejch, to se jako dost těžko některý věci sháněli a takže jsme to sháněli kde se dalo.  

 

No a pak vždycky kdo to měl a měl víc 

Tak jsme si vzájemně pomáhali. Vždyť víš třebas ty garáže že jo. Tak chtěli jsme nejdřív jako 

jenom pro sebe. Ale pak se do toho, to zse byl B. Weberm byl na min. zahraničí a taky byl 

v Moskvě několik let a jeho snové tam byli taky na tom našem zastupitelství. Tak ten měl 

zase styky s těm různejma funkcoinářema to a najednou místo dvanácti garáží jsme jich nměli 

šestatřicet. Tak jako kdo potřeboval, tehdy jako nebylo tolik aut, jako je dnes. To bylo 

koncem šedesátejch let. V ´68 jsme je stavěli. A to se dělalo zase a náš taťka byl v tý době 

služebně mimo republiku chvíli, když se to končilo. A aby jako jsme nebyli poslední, tak na 

na to šli všichni. Víš mě se to líbilo, tedy dnes se mi to líbí, tenkrát se mi to tolik nelíbilo 

(úsměv). Ale teď si říkám, ježíšmarjá vždyťto je škoda, že některý věci, který opravdu byly 

v tý době dobrý jo. T nebylo jako třeba dneska, že ti tadyhle psi dělají hromady pod okny. T 

neexistovalo. Když ráno jsem šla do práce na tramvaj, a kdo měl třeba, třeba pan Krása, a jak 

se jmenoval na min. financí byl Slovák, ta ty měli auta a „nechcete svézt?“ Not ak jsem chtěl 

a nemusela jsem čekat na tramvaj, byla jsem tam dřív a pohodlněji, že jo. A všecko bylo tak 

jako, jak bych řekla, vzájemně si lidi omáhali a znali se. A já dneska ty nový lidi neznám, 

tady co jsou. 

 

A čím myslíš, že voni se znali a dneska se naznaj, čím myslí, že to je? 
No protože každe je jenom, jenom se sará vo sebe a nebo vo svoji rodinu a někdy ani to ne. 

Protože když já pozoruju co študáků, nebo študáků děti ze základky a nikdo si nevšímá a 

dělají nepřístojnosti různý a to. Tak to neexistovalo tenkrát.  

 

A nemyslíš, že voni se spolu ty lidi dřív znali líp proto, že voni se spolu setkávali právě 

v takovejch těch sdruženích jako byl ten občanskej výbor. Jak by jsi znala ty lidi, který 

bydlej vo 4 bloky dál a nemáte nic společnýho jinak?  

No to prostě se soutěžilo i ty jednotlivý obvody, prostě občanskejch výborů a tak jsme se 

vzájemně snažili jako přetrumfnout. Naše babička, moje maminka tedy, ta založila vlastně 

tady ten záhonek a hned to začali dělat další, když se jim to líbilo. A teď jsme si kytky 

předávali. A teď co to tam je, ty Korejci nebo co. Tak tam to bylo soukromý a tam byl nějakej 

pan Klípa a ještě vedle co jsou jao ty ateliéry a to všechno skoro celá ta řada, byla skoro 

nezastavěná. Tak voni tam měli zahrady ovocný a samozřejmě nabízeli jednotlivejm lidem, co 

tam choděj a z těch brigád jsme se znali. A tak nám nabízeli to ovoce. A zase my, ten pan 

Klípa nějakej, tak y ostatní zase rohlíky a chleba, co zbyl, tak jsme jim to dávali pro slepice. 

Rozumíš, ty lidi se naučili bejt sousedi a zanli se vlastně z tý práce.  

 

Takhle třeba ten záhonek, tady když člověk projde u vás ulicí, tak dneska už moc lidí 

záhonky nemá.  

No teď není, kdo by to obdělával.  

 

No…tak vy už jste starší, tak vás bolej zád se nad tím ohejbat. 

No já už nemůžu a to jsme měli každej ještě z druhý strany byla paní Kloudová, která se vo to 

začala satar záhonek a ato. A to zaniklo.  



 

A kde jsi na to brala ten čas? Jak se to dalo zvládat? Rodina práce, všechno dohromady.  

Vono když se chce, tak se leccos dá udělat, no. Vono co si člověk říká, že nejde zvládnout, tak 

to zvládne, když se do toho dá. A zajedno taky to že prostě se, taková soutěž se rozvíjí 

mezijednotlivejma třeba barákama nebo tak. Vždyť my jsme se znali, dneska jsme tedy jenom 

K, V. a já z těch původních a my jsme osobě všecko věděli. Vždy´T to byla součást toho 

života, že když K. něco slavili, tak obešli barák a řekli „my budeme slavit, tak bude rambajz, 

tak se nezlobte.“ Když se ženil Z., to byla první svatba, v těch 22 letech, tak já napekla 2500 

koláčk a každýmu z toho baráku jsem donesla vejslužku. Ale t jenom že mě to zrovna napadá, 

že jsem to byla já. Ale dělal to každej. A pak se vdával půl roku na to V. Ale ty ne. Ty s náma 

na brigády jo, ale jinak…já když jsem potřebovala pro Z., na tu architekturu. Tak pan inženýr 

F., Martina tatínek, ten našeho Z. jako trošku připravoval na to, co to obnáší ta architektura a 

tka Tak jsem potřebovala, když taťku vyhodili ze strany, tak měl velkej škraloup i Z. i táta. 

Hlavně u z to bylo takový čerstvější. Ale z. potřeboval dřív. A tak jako když zase jsem bylo 

potřeba třeba ta Kamila Sedláčková, jak říkám, ta přišla, ta mě vlastně připravila pro ten 

občanském výbor. Tak ta potřebovala zase dceru dostat na…na kantořinu. Do Plzně, protože 

tam měli rodiče, pocházeli z Plzně. Tak jsem zase třeba jim řekla, aby se obrátili na 

toho…protože ty byli ve straně. Já ne…mě odmítli se Z., tak jsem za nima nemohla jít.  

 

To je super, a takhle asi na konec mi spíš řekni, jestli měla takhle v tý době v okolí 

někoho typu tý paní Ž. třeba jakoby koho by jsi znala takhle z těch krámů nebo z těch 

obchodů.  

No ty už většinou nežijou.  

 

No to je jedno, mě je v zásadě jedno, jak se jmenovali. Ale spíš jde o nějakej takovej 

typovej příklad, jestli bys něco takovýho měla.  

Třebas paní Š., taky nežije  

 

Ale jako z tvého pohledu, ne na doporučení kontaktu, jako u Ž. jsi nechala lísteček, u 

Krále jste se zastavili víš, jestli jsi měla takhle někoho jiného v Praze, já nevím řezníka 

nebo řeznici.  

Na to jsem neměla už tak nějak čas. Zase když jsem byla v práci a maminka byla nemocná, ta 

moc nemhola. Ale já jsem byla taky taková huba plechová třeba u řezníka. Tam co je, když 

sjede tramvaj u vojenský, ješt před Ořechovkou, tak tam co je stanice, byl řezník. A tam když 

jsem přišla a on mi dával maso tak, jak bylo. Tak jsem říkala, tak tohle by m můj tchán nedal, 

čím jste původně povoláním?“ No a tím pádem jsem měla zas…protože jsem měla tchána 

kdysi řezníka soukromého, měl krám v Hradci. Tak zase on na mě trpěl z tohohle důvodu, že 

jsem se ozvala, že jako tchán je jeho kolega. No dělalo se, co se mohlo.  

 

Tak já myslím, že to bohatě stačí.  

 

 

  



Je 17. 4. 2012 a jsme v kanceláři pana H., který mi poskytne svůj rozhovor a vypovídá 

svůj životní příběh pro moji diplomovou práci na téma obchod a služby v období tzv. 

normalizace. Tak já bych se vás na úvod zeptal, abyste mi povyprávěl o svém životě, kde 

jste se narodil, jak jste studoval atd.  

Tak narodil jsem se v roce ´56 v Jablonci nad Nisou a ne že by tam naše rodina odsud 

pocházela, ale narodil jsem se tam mamince na dovolený, protože to do Prahy nestihla. Takže 

jsem Jablonečák, jinak prostě naše rodina je léta pražská, ňáký kořeny máme někde v jižních 

Čechách. Můj otec byl učitel, celá léta teda učil, ze začátku na střední škole, potom na 

základní škole, pár let taky učit nemoh, protože za dřívější éry našich vůdců mu to zakazovali, 

aby náhodou nevyprávěl dětem, pravdu, protože učil češtinu a dějepis. 

 

A to bylo pro ně rizikový 

A prostě to bylo rizikový, takže si taky prošel nějakýma úskalíma. Moje maminka byla 

úřednice, ale byla s náma hrozně dlouho v domácnosti, protože nás bylo šest dětí, takže se o 

nás starala. Já jsem teda jako pátej narozenej. Základní školu jsem navštěvoval v Dejvicích 

v Bílý ulici a potom jsem přešel na gymnázium v té době Leninova, 33 tuším, nyní už je to 

zase přejmenovaný na Evropskou. Moje tužby byly různý, ňákýho studia, ale bylo mi celkem 

jasný, jelikož a protože jsme neměli až tak úžasnej kádrovej profil, naše rodina, že asi 

s vysokou školou se budu muset rozloučit, protože už jsem měl jistý potíže na tom gymnáziu 

ze strany některejch kantorů, dobře zapsanejch. Tak jsem hledal, co bych po tom gymnáziu 

moh dělat a naskytla se mi příležitost pracovat v obchodním domě Kotva, kterej zrovna se 

zakládal v tý době, vznikal. A protože já jsem hrál na příčnou flétnu a měl jsem docela vztah 

k hudebním nástrojům a zjistil jsem, že v hudebních nástrojích tam hledaj pracovníky, takže 

jsem si říkal, že to zkusím v obchodě. Tím pádem jsem nastoupil vlastně v roce ´75 na podzim 

do toho obchodního domu Kotva jako prodavač hudebních nástrojů. Tam jsem si potom ještě 

udělal nějakou kvalifikaci, teda nějaký zkoušky, organizace, technologie prodeje. A pracoval 

jsem tam 7 let, vlastně i s vojnou, protože mezitím jsem měl přerušeno na vojnu, protože jsem 

byl teda na 19 měsíců na náhradní vojenský službě u vojenskejch staveb a 5 měsíců jsem byl 

na vojně.  

Co bych moh říct vo tom prodávání?  

 

Ještě jestli byste mohl pohovořit.. když jste říkal, že otec neměl dobrej kádrovej profil, 

tak o politickým postoji rodičů, vůbec jestli vás to nějak formovalo a jak tohleto 

probíhalo?  

No tak naše rodiče nebyli prostě takový nějaký, aby nás hecovali doma proti tehdejšímu 

zřízení, ale jejich postoje nám byly naprosto jasný. Protože neměli dobrý zkušenosti jako 

s tehdejším režimem ani jejich předci, ani teda rodiče ani my. Pro vobrázek třeba bych mohl 

říct, že nás v roce, já nevim, ´52 nebo ´3 dokonce vystěhovali z Prahy, tím že řekli, že naše 

rodina je v Praze nežádoucí a vystěhovali nás do pohraničí. Tenkrát jako to bylo docela tvrdý, 

protože vlastně,  my sme bydleli, teda já jsem nebyl na světě ještě, ale bydleli jsme 

v Dejvicích v rodinným domku, kterej budovali ještě babička s dědečkem, postavili. A tenkrát 

prostě úřady přišly a rozhodly, že teda naše rodina je v Praze opravdu nežádoucí. A dali 

termín, a šli jsme do pohraničí do Přísešnice, ta vesnice v současný době už neexistuje, 

protože jí zalila přehrada, teď nevim, jak se jmenuje ta přehrada, jestli jsou to Fláje nebo co to 

tam je. Byli jsme se tam kdysi s maminkou podívat, abysme viděli jako, kde jsme nějakej čas 

byli vystěhovaný. Naštěstí díky různejm přímluvám teda, našich známejch, a který se nebáli a 

i prostě jako to různě rozmazávali že jo, že takovýhle věci se dějou, že prostě kantora 

s rodinou, v tý době byli tři děti na světě, že prostě takhle někam vykážou, tak jsme se asi po 

třech nebo čtyřech měsících mohli vrátit zpátky a ještě jsme měli to štěstí, že jsme se mohli 

vrátit i teda do toho samého domu, ale fůra lidí, který takhle vodešlo někam nebo je 



vystěhovali, tak se vrátili a jejich barák už byl obsazenej a neměli šanci se vrátit jako do 

svejch domovů… 

 

 

Hm.. a tam byla příčina to, to že jste měli dům, kterej stavěli vaše babička s dědečkem? 

To stavěli moje babička s dědečkem, jo.. ale příčina toho vystěhování?  

 

Nono, no 

Nééé.. tak jednak ale voni byly známý postoje teda mejch rodičů, který nikdy nesympatizovali 

s vítězným únorem a s komunistickou stranou a z toho nebyli nikdy nadšený. A jejich rodiče 

taky dobře věděli vo tom, že jo, jakým způsobem se teda komunisti prodrali k moci a jak to 

všechno proběhlo. A hmm.. naši teda s tím nechtěli mít nic společnýho a svoje názory říkali 

otevřeně nebo upřímně, pokud na to došlo..samozřejmě nebyli ňáký, aby to šli vyvolávat do 

ulic, že jo, ale prostě chtěli žít poctivě čili svoje názory říkali na rovinu.  

 

Což tenkrát evidentně stačilo, že jo? 

Což stačilo… krom toho, naše rodina, my jsme katolíci a to v tý době zrovna taky nebylo moc 

populární a čili voni říkali takovýhle ňáký pámbíčkáře a todleto my tady nepotřebujem. Já 

myslím, že víc se vo tom nemusím moc asi rozpovídávat, vo těch různejch situacích a 

postojích třeba, nebo a co všechno jsme zažili za starýho režimu … 

 

Jako pro mě by to bylo zajímavý, samozřejmě pokud se vám do toho nechce, není to 

nutný. Ale když byste uvedl nějaký třeba příklad… 

Néé tak já nechci, my jsme rozhodně nebyli ňáký hrdinové, abychom stáli někde v ňákým 

v prvním šiku a prostě se nasazovali.  

 

Vo to vůbec nejde…. 

Ale mýho tatínka měli neustále jako pod dozorem jako, chodili za ním do školy tajný a jeho 

různě vyslýchali a skrytě vyhrožovali že jo, co by se mohlo a co by se nemohlo stát. 

Samozřejmě jsme nemohli cestovat do zahraniční nikam. Že jo v tý době to bylo tak, že 

člověk tak s bídou vyjel do východního Německa (úsměv). Kde ještě musel dycky vyplňovat, 

kolik si vyměnil marek a ani se nemohlo všechno zboží samozřejmě převážet. A můj otec vím 

že byl ještě…nebo musel, pokud měl nějakej styk s cizinou, takže to měl chodit hlásit. Čili 

pokud jsme dostali k Vánocům nebo k Velikonocům nějakej pohled z ciziny, že jo, ze 

Švýcarska nebo z Německa nebo tak, tak měl tatínek jít, že vod tý a tý rodiny dostal pohled a 

voni hned zkoumali, jaký kdo má styky. 

 

A vy jste měli příbuzný na západě, nebo známý ?  
My jsme neměli příbuzný na Západě, akorát potom teda vlastně maminčinej bratr utekl do 

Rakouska. A to já teda teď nevím přesně, v kterým roce to bylo. Ale ten žil, maminčinej bratr, 

se ženou, teda bez dětí.  

 

A jak vy jste tuhletu náladu vnímal v dětství? Jestli, připouštěl jste si to ňák, že rodiče to 

mají mnohem těžší, když jste byl malej?  

Tak my jsme to brali jako celkem normální, protože naše rodina se stýkala s podobně 

zaměřenejma lidma že jo. Nebo s podobně názorově vyhraněnejma. A tím pádem jsme to 

necejtili jako nějaký hrozný příkoří nebo tak, protože v tomto postavení byla jako si myslím 

velká část národa asi v tý době, kdo nechtěl kolaborovat že jo nebo tak, tak prostě takhle byl. 

A my jsme to brali tak ňák jako takový nutný zlo, který prostě je.  

 



Jo. A to že třeba otec byl sledovanej tajnejma to jste věděl? Nebo až jako posléze se 

dozvěděl?  

Otec..když jsme byli malý, tak otec nám tyhle věci nikdy neříkal. Jako nás tím nezatěžoval 

nebo ani nechtěl. My jsme se tyhle věci většinou dozvěděli, až když jsme tak jako dospívali 

že jo. Nebo některý věci v dospělosti až. 

 

 

Jojo, A vy jste mluvil o tom, že vlastně už kvůli rodičům a vám jste měl nějaký problémy 

politického ražení už na gymnáziu. 

Tak já bych neřek vyloženě, že jsme měl nějaký velký problémy politického ražení. Ale věděl 

jsem o tom, že teda jako jsme sledovaný, většina členů naší rodiny. A věděl jsem, že teda já 

tam mám nějaký zápisy, že teda jako nejsem z dělnický rodiny a vod kaď pocházím a co a jak. 

Pak vím, taková legrácka třeba jedna. My jsme byli s bratrem, s mým starším bratrem jedním, 

jsme byli po hokeji že jo. To bylo tenkrát, byla situace taková, že národ vlastně ten vztah 

k Sovětskýmu svazu a k Rusům moh občas dát trošku najevo tím, když jsme s nima soutěžili 

v hokeji a my jsme tenkrát po nějakým vyhraným zápase, s bratrem, se sebrali spontánně a šli 

jsme na Václavák to oslavovat. A to bylo v roce ….. ´72 

 

To bylo mistrovství v Praze, že jo?  

To bylo mistrovství v Praze a my jsme tam šli oslavovat že jo, s tím, že tam bylo jako hodně 

lidí, že jo. Tak se vyřvávali různý hesla sportovní a měli jsme radost z toho, že jsme porazili 

ty Rusy, že jsme jim to zase jednou ukázali. A voni to tam potom samozřejmě policajti 

rozehnali. S tím, že teda to tlačili seshora z náměstí dolů, abychom opustili náměstí směrem 

na Můstek a tam nás teda vybírali jo. Čili tajná policie tam byla, z toho davu, že jo, si vybírala 

a zrovna teda vybrala mě i bratra, protože jsme byli zrovna blízko sebe. A tak nás odvezli na 

Bartolomějskou, teda ne, do Krakovský, kde nás do noci vyslýchali že jo a tak, co a jak bylo, 

a obviňovali nás z toho, že jsme křičeli gestapo a tak podobně jo a že jako v tom jsme…zbili 

nás taky samozřejmě, ať už na náměstí nebo tam jo. No ale (úsměv) to tenkrát vím, že ve 

škole ani jsem se s tím ani moc nechlubil, jako ukazovat záda zlinkovaný jak byly ráno, teda 

do školy jsem šel, moc vyspalej jsem nebyl, to jsem spal asi hodinu. Ale bylo to. Jediný štěstí 

moje i bratrovo bylo, že nám nebylo v tý době 18, že jsme nebyli plnoletý. Brácha byl asi 

měsíc před dovršením plnoletosti. Tím pádem jsme byli předvolaný potom teda vlastně na 

ňákej odbor na obecním úřadě v Praze 1. A tam s námi tu věc uzavřeli jako takovej ňákej 

přestupek s tím, že teda jsme řekli, že jsme se vlastně teda ničím neprovinili a že na výzvu 

jsme náměstí opouštěli a ale tam že teda nás sebrali. Vím, že jsem potkal potom asi 2 lidi, 

který jsem si pamatoval tam z tý Krakovský ulice, že tam byli zadrženi a ty dostali teda 

podmínku za to, ty co byly plnoletý. Todleto samozřejmě, všechny tyhlety věci, který byly, 

tak se nesly v těch zápisech že jo. Protože ty, jako vobčani všichni jsme byli sledovaný a měli 

jsme to teda někde zapsaný, jak se stavíme a tak podobně že jo.  

 

Takže do školy se to doneslo posléze?  

Do školy samozřejmě se to doneslo, to tam bylo prostě někde uložený, že jo, že H. někde 

protestoval a nebo slavil a tak dále že jo, to bylo takovejchhle ňákejch maličkostí víc. No a 

tím pádem teda prostě já, já jsem ani nebyl žádnej vynikajcí študent teda se přiznávám 

k tomu, protože jsem tu školu bral tak trošku hákem, jak se říkalo tenkrát jo, že jako já jsem 

v těch knihách tak neležel. Všechno jsem se učil na poslední chvíli a ani jsem prostě neměl 

ňákou takovou velikou motivaci se prostě ňák zlepšovat jo, a někam se drát na ňákou tu školu 

jo, protože mně to přišlo, že je to naprosto zbytečný. Já se vo to nesnažil, prostě považoval 

jsem to předem za prohranou bitvu, což samozřejmě po letech jsem viděl, že byla škoda, že 

jsem se učit, drát a prát měl, ale to už zase bylo trošku pozdě no.. 



 

No a to jste tak vnímal prostě proto, že to tak vnímají mladí lidé a nebo v závislosti na 

tom režimu?  

Já bych řek, že to bylo i spíš ovlivněný tím režimem ňákým způsobem jo, protože normálně 

člověk, když žije v ňáky svobodě že jo, tak se svobodně rozhodne a buď to teda vidí, že chce 

něco študovat a nebo něčeho dosáhnout a nebo že ho něco baví a tomu se chce věnovat, 

kdežto tady přece jenom já jsem byl takovej trošku ubitej tím, způsobem, že jsem to vzdával 

předem, že jsem si říkal, že to nemá cenu jo, protože se stejně nedostanu nebo protože mě 

stejně nenechaj dostudovat a tak podobně. Ještě si vzpomínám jenom třeba že na tý, po tom 

hokeji, když jsme byli u toho výslechu, tak tam samozřejmě hned bylo „co děláte?“ že jo, 

„no studuju“ „no a co dybyste nedostudoval?“ že jo. To byly hned takovýhle prostě první 

věci jo, který nám říkali, že asi teda ani nedoštudujem a tak podobně, když vyvádíme 

takovýhle věci. A vím, že byli některý lidi, který se zapřeli a snažili se vo to víc, jako asi teda 

něco dokázat jo a já jsem spíš byl takovej, že tak mi to bylo ňák jedno a prostě jsem to, ten 

boj, vzdával předem asi no, že to.. viděl jsem to jako, že je to marnost taková.  

 

Jo, jo.. 

V tý době ani, pardon, v tý době nebylo ani ňáká, my jsme neviděli ňákou velkou naději na 

ňáký zlepšení že jo, protože už člověk, na tom gymnáziu když jsem byl, tak to bylo pár let po 

osmašedesátým a začala taková ta tuhá normalizace a celkem jako tady nesvítala ňáká naděje, 

že by tenhle režim ňák prostě v dohledný době skončil, že jo. Což se pak ukázalo, že ještě 

dost dlouho trvalo, než přišlo k ňákýmu tomu obratu. Takže ta motivace, ňáká, moc velká 

nebyla. Nebo já nevím (polohlasně).  

 

A rodiče vaši, ty se k tomu stavěli.. nebo nechávali volnou ruku v tomhle?  

Tak nenechávali. Náš otec samozřejmě, nebo i maminka, by byli rádi, kdybychom teda 

študovali že jo, a našli ňáký lepší uplatnění, ale samozřejmě nemohli věci lámat ňák přes 

koleno že jo, a nám něco nařizovat. Nebo teda dělat něco moc proto, aby teda my jsme žili 

moc jinak.  

 

Předpokládám, že vaši sourozenci byli na tom v tomhle ohledu podobně…?  
Můj nejstarší bratr študoval vysokou školu, ten shodou okolností navštěvoval stejnou školu 

jako já, teda chodil na tu Velvarskou tehdy, tenkrát to byla jedenáctiletka. A ten se dostal na 

vysokou lesnickou školu do Brna. A tomu se teda povedlo školu dokončit. A potom se teda 

uplatňoval v oboru no. Ostatní sourozenci nestudovali.  

 

Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli vnímáte ňáký změny tlaku politickýho, nebo jako vůbec 

změny těch dob, šedesátý, sedmdesátý léta, velkej přerod, jako v tlaku na vaši rodinu 

nebo potažmo na vás osobně?  

Tak samozřejmě kolem toho osumašedsátýho roku nebo před tím, jak se říkalo takovýto 

pražský jaro a tak.. já teda jsem, mně bylo dvanáct let že jo ve osmašedesátým, takže jsem 

ještě nebyl tak ňák vyzrálej, abysem prostě všechno tohleto si, ne že bych si to neuvědomoval, 

že jo ale, ale ještě jsem neměl ten rozhled všeobecnej, tak abych věděl, jak to bylo, ale tím že 

teda já jsem měl starší sourozence že jo a rodiče, takže jsme všichni vnímali takový určitý 

uvolnění a vkládali jsme v to teda dost velký naděje, že se něco změní a že bude líp a že bude 

svobodněji. Čili ta naděje tady v těch lidech byla, byla veliká, ten národ v tý době, se mi 

zdálo, že se tak zase semknul a držel trochu pohromadě, protože měl toho společnýho 

nepřítele že jo, kterej teda tak trošku v tý době polevoval a byli jsme zaměřený ještě teda proti 

těm okupantům tady jo a tak, tak se teda vyváděli taky různý, různý, ptákoviny… ále vono 



bohužel to nevydrželo teda moc dlouho že jo a k tomu utahování došlo dost záhy, tak jsme si 

to moc neužili no.  

 

No a potom to utahování… a že jo, pro straníky to znamenalo různý prověrky a tak dál. 

A co to znamenalo pro vás a pro rodinu ten nástup tý normalizace?  

Pro nás to znamenalo to, že vlastně jsme přece jenom byli trošku pod ňákým určitým tlakem, 

jednak co se týče ňákejch postupů občanskejch že jo a nebo tak, tak my jsme nikdy nezastírali 

svoje názory jo a nebo, nebo tak já taky nebo, že jo, jsem jako nedělal ze sebe, že jsem ňákej 

příznivec jako nebo něco že jo, ale říkal jsem na rovinu, jak to je a taky to o nás bylo známý. 

A tím pádem přeci jenom bylo vidět, že to společenský uplatnění a celkově je trošku někde 

jinde, než teda měli nějaký ty prospěcháři že jo, který buď se dali do tý strany a nebo s tím 

režimem ňákým způsobem teda buď otevřeně nebo skrytě sympatizovali. A vím, že třeba 

například i ten můj nejstarší bratr, kterej teda měl tu vysokou školu, tak vím, že už třeba na 

vojně měl potíže ňáký. Nebo potíže no tak…jemu to nějak neškodilo (úsměv) ale třeba neměl 

mít přístup ke zbraním že jo, a takovýhle, aby prostě náhodou tam někde nedělal ňáký věci že 

jo a zároveň samozřejmě mu zarazili postup, protože v týhle době všichni tihleti absolventi, 

všichni, který šli, tak měli, potom dostali ňákou hodnost že jo a většinou odcházeli jako 

podporučíci nebo tak a můj bratr věděl jasně, že nějakého povýšení nedosáhne, což mu asi 

bylo v tý době celkem jedno že jo (úsměv). Ale takhle to šlo a vím, že i tenkrát na tý vojně 

ňákej jeho nadřízenej, kdysi mu to takhle ňák řek no, ňákej slušnej, že prostě von v těch 

papírech to má, že von prostě nemá šanci se ňák uplatnit, uplatnit víc. A vím, že on potom 

měl i třeba trošku ještě v zaměstnání jako takový trošku potíže, že byl taky pod ňákým 

dohledem jo. To jsme viděli tak asi nejvíc.  

Já už potom nemůžu říct, že bysme byli jako pod ňákým těžkým drobnohledem nebo 

sledováním jako velkým, nebo že by si nás někam zvali a pořád to, tohleto, to nebylo. To zažil 

spíš ten tatínek tehdy.  

 

A ještě poslední tázka, než pak půjdeme k tý Kotvě. Vy jste se třeba přátelil s lidma 

podobnejch názorů? Nebo vám to bylo v tu dobu jedno, třeba na gymplu nebo v tý době 

toho dospívání?   

Né tak samozřejmě, že moji kamarádi a přátelé byli, naprostá většina z nich, stejného 

smýšlení a ražení, jako jsem byl já.  

 

Jo, a řadil byste se třeba ke skupině lidí, která je dneska označována jak underground, 

v tu dobu?  

To myslím, že ne úplně. To až jsem nebyl jako takhle vyhraněnej.  

 

 

Tak jo, tak pojďme k tý Kotvě… tam jste teda nastoupil rovnou po gymnáziu, když tam 

hledali nový pracovníky?  

Já jsem si ještě po gymnáziu, nebo po tej maturitě teda, jsem si nechal ještě tak jako takový 

volno chvíli. Pak ještě pokud si vzpomínám, jsem nastoupil na záchranku, pražskou, kde jsem 

jezdil brigádně jako závozník. To bylo v tom roce ´75. Pamatuju se, že v tý době byla i 

spartakiáda, že jsme jezdili i tam zajišťovat prostě takovej lékařskej dozor nebo 

záchranářskej. Vím, že když tam se cvičilo v těch velkejch vedrech a když my jsme tam měli 

tu službu, to bylo vidět ty lidi, jak tam padaj sem tam někdo, tak jsme je tam různě křísili 

nebo je tam nebo i odváželi. A od září potom jsem nastoupil do toho obchodního domu 

Kotva, teda do těch hudebních nástrojů.  

 

Jo a vy jste říkal, že jste hrál na flétnu… 



Já jsem hrál na příčnou flétnu, ale bohužel mi to vydrželo jenom pět let. Takže to jsem hrál 

vlastně na základní škole a pak jsem toho nechal, což mě pak samozřejmě po letech mrzelo, 

že jsem toho nechal. Ale nebyl jsem jako ňákej pilnej žák. 

 

A to tam byla vstupní podmínka, jako že musíte na něco hrát, když jste tam chtěl 

prodávat? 

Tam nebyla vstupní podmínka, že bych musel umět na něco hrát. Samozřejmě kdo uměl hrát a 

nebo tak, tak to byla trošku výhoda. Ale bylo dobrý samozřejmě, když teda člověk měl nějaký 

to povědomí že jo, nebo trošku nějaký základní hudební vzdělání, což tenkrát jako bylo. My 

jsme měli z tý devítiletky nebo i z toho gymnázia a tak dále, že člověk uměl noty, což nebylo 

špatný, ale jako že bych musel ovládat nástroje všechny, to ne. Ale zajímavý bylo, že potom 

třeba se tam člověk setkal s lidma, který prostě si přišli koupit fagot že jo, a chtěli ho předvíst 

a když teda jsem jim řekl, že ať se nezloběj, ale že já teda na fagot nehraju, tak mi vynadali, 

že jak to můžu prodávat, když na to nehraju že jo. Jsem jim říkal, že v případě, že bych 

ovládal všechny ty hudební nástroje, který tam prodáváme, tak že bych teda asi nestál tam, 

kde stojím.  

 

Jasně, a co se tam prodávalo všechno za nástroje? To byl velkej obchod v tý Kotvě?  
To byl velkej obchod. To byl velkej obchod, my jsme prodávali vyloženě hudební nástroje, 

my jsme nebyli jako hudebniny, kde někde byly, že prodávali noty a takovýhle věci. My jsme 

byli hudební nástroje a příslušenství k hudebním nástrojům. Čili se tam prodávalo všechno od 

trsátek, strun, kobylek, až po pianina, cembala, bicí a podobně. 

 

Jo a vy jste tam působil v roli prodavače a zároveň jste pomáhal těm lidem třeba 

s výběrem nástrojů.  

Tak tam každej prodavač by měl bejt nějak trošku kvalifikovanej, aby dokázal poradit, že jo 

nebo tak… Tak já samozřejmě jsem nevěděl všechno, ale měl jsem vztah k těm hudebním 

nástrojům, takže leccos jsem věděl, leccos jsem se doučil. V tý době, pokud si pamatuju, tak 

ještě tam byla se mnou kolegyně jedna učnice a jeden učedník, který ještě vyloženě na učilišti 

měli obor hudební nástroje, ale pak to nějak zaniklo, tenhleten obor, že to nějak slučovali, ale 

voni ještě vyloženě se učili teda na učilišti jako prodavač hudebních nástrojů. Po čase, když 

jsem tam byl nějakej půl rok nebo rok nebo něco, tak si myslím, že to, že voni se to učili nebo 

tak a tím, že mě to bavilo, tak si myslím, že nějakej rozdíl mezi náma rozhodně nebyl jako 

v tomhle tom, v tý odbornosti. Nevím, to je těžký, to takhle posuzovat nebo říkat. Ale tam šlo 

hlavně vo to že teda když někdo přišel si koupit nástroj, tak jednak byli lidi, který přišli třeba i 

s ňákým odborníkem nebo pokud to kupovali třeba pro svý dítě do hudební školy nebo tak, 

tak se ptali- my si přivedem pana učitele sebou, kterej nám pomůže s výběrem hudebního 

nástroje. Tak to samozřejmě my jsme umožňovali že jo, ale.. Já třeba jsem v životě nehrál na 

kytaru a neumím to, ale naladit jsem jí uměl a zkouknout jako, jestli má křivej krk nebo 

rovnej krk, jestli z toho lezou pražce a nebo jestli ladí v oktávách a tak podobně, tak to se 

člověk všechno jako tohleto naučil. V tý době byla kytara jako dost populární, ty se sháněly 

pořád, ale bohužel fůra toho zboží bylo nedostatkový.  

 

No a to mě právě docela zajímá na tom hodně. Jak to fungovalo se zásobováním toho 

zboží? 

To zásobování bylo bohužel dost, dost slabší, protože fůra zboží v tý době, nejenom 

hudebních nástrojů, ale i jiný teda, bylo nedostatkový. Já ještě jenom bych řek, že mě to jako 

docela dost bavilo to prodávání a ten styk s lidma a takovýto povídání, ale bavilo mě to tehdy, 

když bylo co prodávat. Čili když jsme dostali zásoby a bylo co prodávat, tak to bylo úžasný, 

protože jednak tam bylo fůra lidí že jo, pořád jsme něco dělali, pracovní doba rychle utíkala. 



A člověka to bavilo, že mohl těm lidem vyhovět a teda něco prodat a že ty lidi odcházeli 

spokojený. Bohužel to nebylo (úsměv), to nebylo takhle pořád. Čili votrávený jsme byli 

z toho, že jo, že jsme stáli za pultem, zboží vystavenýho moc druhů nebylo, nebo toho 

žádaného a říkali jsme „bohužel, nemáme, zkuste to za týden“ a nebo a tak. A to člověka 

otravuje. Samozřejmě jo, pokud lidi přišli a koupili a odešli spokojený, tak mě to fakt bavilo. 

Ale pokud ty lidi jenom tak přišli a „máte, nemáte“ a zase jenom tak odešli otrávený, tak to 

žádná slast nebyla.  

 

No a jak to fungovalo, když teda nějaký to zboží bylo nedostatkový? Vy jste řekli 

„přijďte za týden“ a dejme tomu do toho týden to přijelo, fungoval tady nějaký ten 

fenomén toho podpultového zboží s těma nástrojema?   

Tak určitě tohleto bylo. Tohleto bylo jo, to byl všeobecnej fenomén todleto, že kdo měl 

známý, tak jako na tom byl líp. Mně todleto do jístý míry až tak úplně nebylo vždycky 

sympatický, protože samozřejmě taky jsem měl kamarády a známý, kerý prostě říkali „hele, 

až budou struny na kytaru ňáký že jo, tak mi je nech nebo zavolej“ a tak, tak to určitě ňákým 

způsobem takhle fungovalo že jo. Že jsem si to pro ně dal stranou nebo jim zavolal, ať rychle 

přijdou, že to zrovna je. Jinak to bylo v lidech. Samozřejmě fůra lidí se naučila tohohle velice 

rychle využívat a zneužívat a čili, když něco měli, tak čekali, že teda za to něco dostanou. 

(úsměv). Já můžu říct teda jako svůj příklad, to teďko jsem si vzpomněl, že rodiče moje měli 

doma v tý době plynovou karmu a v tý odešla membrána, v tý plynový karmě. Což je kus 

gumy vlastně, takový vytlačený s dírkami, takovej malej gumovej klobouček by se dalo říct, 

kterej ale bohužel pro provoz tý plynový karmy je naprosto nepostradatelnej. A já jsem v tý 

době nechápal, proč takovejhle výlisek jednoduchej, proč jako toho není plná zásuvka někde, 

aby si to všichni mohli koupit. To jako moc nechápu ani dodneška, proč to nebylo takovýhle 

zboží, proč teda bylo nedostatkový a nebo jestli to teda bylo postavený uměle, aby teda ty lidi 

furt museli někde něco shánět a nesoustředili se na to, co se děje někde nahoře. Ale ta 

membrána v tý době stála podle mě asi tak korunu padesát až dvě. A já jsem teda… 

samozřejmě po tom domě, po tý Kotvě, jsem měl dost známejch, v těch ostatních odděleních, 

takže když jsem něco sháněl, tak určitě, bylo lepší tam přijít jako zaměstnanec nebo známej 

někoho, než prostě jako někdo z ulice. To určitě nějakým způsobem tohleto fungovalo, že 

jsme si snažili nějakým způsobem vyjít vstříc a nebo to bylo i tak, že když ňáký to zboží 

přišlo že jo, tak se to prostě po tom baráku tak nějak rozkřiklo a ty lidi, který něco sháněli, tak 

utíkali do těch oddělení si to honem honem koupit, než to zase bylo vyprodaný. Ale abych se 

vrátil k tý membránce, tak já jsem tam teda šel za ňákým prodavačem, neznal jsem ho teda 

vůbec a ptal jsem se, jestli teda tu membránu by měl a von říkal, že jó, že mi jí dá, ale že chce 

za ní padesát korun. Což mně úplně vyrazilo dech (úsměv). Ale přiznám se, že prostě v týdle 

době mi nezbejvalo nic jiného, protože ta membrána nebyla k sehnání jo, to prostě nešlo, to 

jsem oběhal různý ty obchody, železářství a takový a membrána byla bez šance. Tak já 

nakonec jsem teda těch padesát korunu za tu membránu dal jo. Aby teda ty moje rodiče měli 

tu karmu v provozu a tekla jim teplá voda.  

 

A to ještě vlastně následkem toho, že jste tam taky pracoval v tý Kotvě. Jinak byste… 

Já nevím, já jsem toho pána nebo kluka neznal jo, čili já nevím, jestli by on udělal tuhle 

nabídku i cizímu nebo někomu z ulice a nebo jestli to jenom…to nevím.. Já jsem ho neznal, je 

možný, že to takhle prostě praktikoval, že přišly membrány a schovali si je a to a potom na 

tom vydělával, že jo. V tý době padesát korun bylo hodně že jo, protože se vydělávalo třeba 

třináct, čtrnáct, patnáct set korun. Jo, kdo vydělával dva, dva a půl tisíce, tak to už je dost 

peněz, v tý době.  

 



Jasný, jasný. No a kdyžtak zkuste ještě nějak charakterizovat tu Kotvu. Jako to je 

vlastně taky svým způsobe hroznej fenomén jako v tý době, že jo, československého 

nakupování…takovej ten tradiční stereotyp, co se říká, že když přijeli z venkova do 

Prahy, tak jeli prostě do Kotvy, na Hrad a do divadla… 

Kotva určitě v době svýho vzniku byl obrovskej fenomén. Protože tuším, že to byl největší 

obchodní dům, určitě teda v Československu tehdejším, nevím, jak to bylo dál že jo. Byl 

kolem toho obrovskej humbuk, už když se obchodní dům stavěl. A čekalo se na to otevření že 

jo, jaký to všechno bude. A jak ty lidi asi všechno seženou že jo a tak podobně. Je fakt, že asi 

ve svým začátku ten obchoďák byl zásobenej asi trošku líp. A zároveň i ta organizace toho 

prodeje v tý době, bych řekl, že byla dost velkorysá, protože já pokud si pamatuju, tak když 

jsem nastoupil do toho oddělení, tak nás tam bylo asi devět. To byl vedoucí, zástupce 

vedoucího, čelní prodavač nebo prodavačka nebo dokonce dva, já nevím jó. A plus ještě 

prodavači a plus ještě tam chodili ty učeníci, který teda měli vždycky tejden školu a tejden 

praxi a tak. A bylo nás tam hodně. Vím, že tam byl i skladník, kterej vlastně byl jenom 

skladník. Jo kterej, jsme měli někde ve druhým suterénu nebo dole, jsme měli sklad, kam se 

navezlo uskladněný zboží, prostě všechno co se přijalo, von to tam převzal ten skladník že jo, 

ještě s ňákejma lidma, který to měli na starost. A pak se to vyváželo to zboží, pak se to 

vyváželo do toho skladu, kterej byl přímo jako na tom oddělení. No a postupem času se to ale 

začalo dosti omezovat že jo, protože jednak se zjišťovalo, zjišťovalo se prostě, že některý lidi. 

Už je nás tam moc, abych tak řekl. Na to, co bylo k prodávání, tak tam bylo, aby tam stáli 

prostě tři čtyři prodavači za těm pultama a říkali, že teda „nemáme, přijďte se zeptat“ a nebo 

sem tam něco bylo, tak nás bylo moc. Pak třeba vím, že se zrušil ten sklad, ten se zrušil úplně. 

Protože když přišlo zboží, tak se to stačilo všecko uskladnit v tom skladu, kterej jsme měli 

vzadu, jak jsme říkali, za prodejnou. A my jsme ještě měli výhodu, že jsme tam měli dost 

velkej výstavní prostor. Čili třeba pianina, bicí nástroje a větší věci, který takhle byly, tak byly 

tam vlastně na takovým pódiovým prostoru, na takovým podiu venku že jo, kde jsme to 

vždycky smontovali, třeba smontovat bicí soupravu, to bylo vždycky docela taky to trvalo že 

jo, dát to dohromady to tam vystavit. A.. takže to tam takhle bylo to zboží. Ale ten sklad už 

nebyl potřeba no. A tím pádem nebyl potřeba ani skladník že jo. No a pak se zjistilo, že už i 

těch prodavačů je hodně, takže to se omezovalo. A když já jsem tam končil v tom roce ´82, 

tak byl vedoucí, zástupci vedoucího a k tomu už jsme byli asi jenom tři prodavači, nebo čtyři. 

 

Podobnej osud měli i ty osahaní prodejny, v rámci obchodního domu?  

I ty ostatní prodejny a oddělení měli podobnej osud že jo, že ten počáteční rozmach takovej, a 

to nadšení že jo, tak že to šlo dolů a tím pak toho zboží nebylo tolik, tak se to určitě 

omezovalo.  

 

A vy jste tam byl vyloženě od začátku? Jako od toho otevření?  

Já jsem nebyl od začátku, protože já jsem nastoupil v září ´82.. 

 

Pardon, ´75… 

´75, pardon, ´75, září ´75. A vobchodďák se votvíral ňák na jaře ´75. Nicméně všichni 

zaměstnanci tenkrát, který tam nastoupili ještě v tom roce ´75, tak jsme tenkrát při ňákým 

slavnostním předávání dostali medaile jako zakládající členové Obchodního domu Kotva. Čili 

všichni, který v tom prvním roce tam byli, tak jsme byli braný jako zakládající členové.  

 

Já jsem čet někde jakousi historku, kdy se ta Kotva stavěla, tak že to snad stavěla ňáká 

švédská firma, což poznali ty lidi podle těch uniforem nebo montérek, co nosili ty 

dělníci. A že- nevím, jestli je to teda přesně podle tý historky- ale že fungoval nákej 



obecnej předpoklad a naděje na to, že teda je nedostatkový zboží obecně všude a tou 

Kotvou že se to vyřeší a že tam teda bude všechno.  

Tadleta naděje tady určitě byla že jo, že prostě bylo to přece jenom takový velkorysý a 

stavěný trošku v západním stylu takovým, i když tam asi by to dostavili mnohem rychleji ten 

obchoďák, než se stavěl; já už s teda nepamatuju, jak dlouho se stavěl, ale pár let to trvalo. A 

určitě se k tomu upínaly ty naděje, že prostě přijdete do Kotvy a seženete tam všechno. Jo je 

možný, že i ta Kotva byla asi trošku líp nebo přednostněji zásobovaná a že teda, jak jste říkal, 

že ty lidi, když přijeli z venku do Prahy, tak že šli do Kotvy, do divadla nebo já nevím kam 

ještě, tak takhle to asi fungovalo nějakým způsobem. Vím že v dnešní době to pak začalo 

fungovat tak, že ty lidi jezdili do těch supermarketů a do těch center, kde teda ráno přijeli že 

jo, půl dne tam nakupovali, najedli se, pak navštívili kino že jo, pak ještě já nevím co a večer 

jeli domů a měli na celej den zábavu. Asi se do tý Kotvy takhle ňák myslím taky jezdilo jo, 

ale jak ty lidi jezdili zpátky uspokojený..no tak možná že občas jo. Nebo že tam třeba sehnali 

víc než třeba, než třeba někde jinde venku, ale postupně to upadávalo.  

 

Ještě bych se zeptal na ty hudebniny, jaký tam byly ceny a jaká byla jakoby dostupnost 

v poměru plat a cena toho zboží? Jestli prostě, řekněme ta kytara, která v tý době byla 

populární, jestli to byla  prostě věc, na kterou ten člověk šetřil strašně dlouho a nebo 

když to kupovali rodiče dětem do „lidušky“, jestli to byl fakt velkej zásah? 

Já bych řek, že to nebylo vyloženě nedostupný jako cenově. Samozřejmě byly rozdíly 

v kvalitě a v ceně toho zboží, ale když si tak uvědomím, tak takový jó obyčejný kytary, ňáký 

dětský, v tý době byly i za dvě stě, dvě stě dvacet, dvě stě šedesát korun. Ty teda samozřejmě 

za moc nestály. Jo ale možná když se nějaká povedla nebo vybrala, tak na nějaký ten základ, 

na to učení, asi to bylo, že to stačilo. Běžný kytary, ty velký, normálně ty španělky, jak my 

jsme říkali, tak stály v tý době kolem čtyř stovek. Nebo bych asi řekl, jestli si to dobře 

pamatuji takovejch tři sta šedesát, byla třeba čtyři sta padesát nebo tak. Ale takhle bych řekl 

asi že se to pohybovalo. A samozřejmě ale byly v tý době i kytary, který už jako se říkalo, že 

jsou koncertní nebo polo-koncertní a to vím, že byly ňáky ty „šnajderky“ a to stálo asi tisíc 

osm set a byly ňáký i přes dva tisíce. Jo to už teda jako mělo bet takový trošku kvalitnější 

zboží no. Jinak samozřejmě byly věci jako pianino, pokud si vzpomínám v tý době bylo.. byl 

dost velkej nedostatek bohužel našich pianin, přestože teda v naší zemi se vyráběli na 

několika místech že jo, ty různý „Petrofky“. Ale těch našich kvalitních pianin byl nedostatek a 

dovážely se pianina teda, vím, i z Ruska a ty ruský pianina stály osm a půl tisíce, jestli si to 

dobře pamatuju. Byly takový trošku „magučje“ bych řek (úsměv). Byla to prostě taková 

trošku větší bedna a kvalitní moc nebyly. Ty naše pianina byly rozhodně lepší a byla po nich 

sháňka. A ty stály třeba přes deset tisíc. Vím, že v tý době ňákej dobrej Petrof moh bej třeba 

tak i za čtrnáct panáct tisíc.  

 

Což je asi desetinásobek průměrného platu zhruba, že jo?  

Co se týče ostatních nástrojů, tak byly ceny jako samozřejmě různý. Jako pokud si vzpomenu 

třeba tahací harmoniky, tak byly třeba kolem dvou tisíc, ty menší nebo ty levnější. Ale ty sto 

dvaceti basový, ty už třeba šly ke třem tisícům. Zrovna tak třeba co jsme měli trubky že jo, tak 

já nevím, obyčejný se daly sehnat třeba do tisíce korun.  

 

A o tyhlety drahý nástroje byl velkej zájem?  

O kvalitní nástroje celkově bych řekl, že zájem byl; nemohl si to koupit každej jo. Ale 

vždycky teda, jak bylo, ať to byly ty kytary jo, nebo tak, tak se to vždycky prodalo. Je fakt, že 

možná ňáká ta kytara, která byla za dva a půl tisíce, tak že tam vydržela trošku dýl, že třeba se 

neprodala hned, ale prodalo se to.  

 



Ještě bych se zeptal na to objednávání… když jste říkal, že tam byly piána jedny 

z Ruska, jedny československý, ty československý kvalitnější, tak na základě čeho, nebo 

jak vůbec probíhalo to objednávání zboží z těch fabrik? Nebo přes nějakýho dodavatele, 

že prostě se teda nekoupilo, když byl zájem vo ty piána Petrof, tak proč se kupovaly 

ruský?  

V tý době to bylo, samozřejmě těch našich pianin byl nedostatek jo. Proč se jich nedokázal 

vyrobit dostatek už asi teďko nemůžu posoudit, ale v tý době byl všeobecnej nedostatek. Já 

třeba když si vzpomenu, člověk když si chtěl v tý době koupit hloupej program na televizi, 

týdenník ňákej, tak týdenník česká televize, tak toho byl taky nedostatek. Jo, každej si to 

nekoupil. Prodávalo se to taky v těch trafikách že jo, kdo měl takový, že tam schovávali 

známejm a tak podobně. A já jsem teda nechápal, proč teda toho nevyjedou vo deset tisíc 

nebo vo sto tisíc víc, aby si to mohl koupit každej. To jsem nechápal. Možná že některý to 

zboží takhle že bylo nedostatkový, bylo vytvářený uměle jo. Protože vopravdu lidi potom furt 

někde něco sháněli a lítali, aby měli todleto a..a třeba ten blbej časopis a nebo nebyl toaletní 

papír (úsměv), k mání nebo tak. Pořád jste někde něco sháněl. A pak člověk opravdu se 

nezabejval, co teda dělaj ty naši nahoře. Jo, protože byl zahlcenej tím, aby prostě sehnal ňáký 

i základní životní potřeby, jo, nebo hygienický potřeby a tak podobně. No takže tak. 

A co se týče toho objednávání zboží, tak já si pamatuju, když jsem tam nastoupil, tak v tý 

době ještě fungoval nákupčí, což já jsem tenkrát tak trošku… nebo mi tam bylo nabízeno 

jako, že třeba bych eventuelně mohl časem toho nákupčího dělat. No ale von ten nákupčí pak 

byl zrušenej (úsměv), protože se zjistilo, že je taky zbytečnej. Takže se objednávalo vlastně, 

že ten vedoucí že jo si objednával z různých fabrik zboží. Jo a zase to bylo tak, jak ten 

vedoucí tam byl zavedenej asi, nebo jak měl známý, a určitě to fungovalo i tím způsobem, že 

některá ta prodejna nebo některej ten vedoucí sehnal víc než ten druhej že jo. I takhle to 

mohlo bejt. A objednávalo se že jo, ale tak vono jste si mohl objednat, napsat na tu 

objednávku všechno možný že jo, ale co přišlo, to bylo. A to je další otázka, protože voni to 

prostě neměli že jo. No a blbý bylo, když my jsme třeba čekali, že teda jsme věděli, že přijde 

zboží z nějaký fabriky, který běžně posílali určitý druhy těch nástrojů, tak my jsme věděli, že 

to má přijít třeba patnáctého nebo tak, tak jsme těm lidem říkali „heleďte se, po patnáctým by 

mělo tohleto zboží bejt“ no a vona půlka toho zboží nepřišla, protože prostě nebyla. 

 

A myslíte, že – a to se teda pouštíme do konspiračních teorií- že prostě voni to fakt 

nevyrobili nebo prostě to „ztopili“ v tý fabrice a zas to nějak vyrobili a rozdistribuovali 

předem jako po známejch a pak teprve to poslali do toho obchodu, jako co zbylo?  

To já, to já do toho takhle jsem neviděl, jak to všechno vyloženě fungovalo. Je fakt že lidi, 

který měli známý a peníze a protekce, tak jako si v tý době sehnali leccos, po čem toužili. Jo, 

ať to bylo zboží teda ňáký naše a nebo byli lidi, který nakupovali za bony a takovýhle ty 

poukázky, co měli možnost třebas sehnat si auto ze zahraničí. Takže já bych tak řekl, že byla 

skupina lidí, která si sehnala ledacos. Takže vono toho zboží bylo málo, jo, ale zase asi ne až 

tak úplně, že by ho chybělo na tom trhu devadesát procent. No a pak byli lidi, který neměli 

takový ty možnosti nebo tak a ty prostě buď měli štěstí a něco sehnali a nebo ne. Teď si 

vzpomínám, že třeba se vyhlásilo tenkrát v Kotvě, že se budou prodávat dětský kočárky 

Liberta. To byl teda náš výrobek v tý době. A byly to kočárky, byly to vlastně naše nejlepší 

kočárky, co byly u nás na trhu. A tenkrát vono zase z tý ciziny se toho sem moc nedovezlo jo. 

To leda když něco poslal někdo známej nebo příbuznej nebo že měl možnost vycestovat a tam 

si to koupit, ale jinak ne. A vím že proto, že vo to byl vobrovskej zájem, no tak řekli, že se na 

to bude vypisovat nějakej pořadník. Neštěstí našeho oddělení bylo, že ten pořadník se měl 

psát jako na kraji našeho oddělení, kde byla taková kancelářička. A tam teda se ty lidi, už 

ráno, když se otevřel obchoďák, tak tam měli přijít a zapsat se toho nějakýho pořadníku na ten 

kočárek Liberta.  



 

Zákazníci?  

Zákazníci, zákazníci. Tím pádem to bylo tak, že většinou to nebylo jenom takhle, když byla 

vyhlášená nějaká akce, ale i dost často ráno, když se otevřel obchoďák, tak už tam byl chumel 

lidí, který prostě tam chtěli bejt mezi prvníma a čekali, že třeba tři kousky něčeho v těch 

regálech najdou, po čem toužej, nebo že to tam bude vystrčený. A tenkrát vím, že teda byl 

hroznej úprk jako po jezdících schodech a po vejtahách, ty lidi se štvali do toho, protože my 

jsme byli ve čtvrtým patře, v tom nejvyšším prodejním. A tam se nahrnuli a zjistili teda, kde 

je ta kancelářička a normálně nám vodstrčili pulty všechny, protože se tam hrnul chumel lidí a 

furt se přetlačovali, kdo prostě bude zapsanej na ten kočárek, aby ho získali. Fůra jich odešlo 

naštvanejch, neuspokojenejch že jo. A pak ještě to asi taky fungovala ňáká protekce tenkrát že 

jo, v těch pořadníkách nebo já nevím. Ze svý zkušenosti ještě můžu říct, že když jsme si chtěli 

koupit ňákou kuchyňskou linku, já už si nevzpomenu, jak se jmenuje, ale vím, že to tenkrát 

prodávali na Pankráci v Domě bytový kultury, kde teda taky občas bylo k sehnání něco třeba 

takovýho líbivějšího a (úsměv) zjistili jsme s manželkou, že už prostě ňák den předem nebo 

večer tam taky se maj dělat ňáký pořadníky nebo něco. Tak jsme říkali jako spíš víceméně 

z legrace, že se tam půjdeme podívat, jak to funguje. Tak jsme tam přišli ňák večír a tam už 

jako bylo vidět, že jsou lidi připravený se spacákama, jo a stoličky, židličky, že tam prostě 

kempovali přes noc jo. A měli tam nějakej pořadník teda, do kterého se zapisovali. Pak teda 

přišel někdo a von říkal „no ten váš pořadník, dyť já už tady mám, my jsme tady byli dřív a 

tady už jsme zapsaný“ a tak se tam málem poprali u toho. Tak my jsme tam taky manželkou 

chvilku postávali a (úsměv) koukali teda, co se děje. No a pak jsme si řekli „máme my tohle 

za potřebí, abysme se takhlě někde přetlačovali nebo tady spali prostě u krámu?“ a ráno jsme 

tam vlítli a stejně nebyla jistota, jestli člověk to dostane, no. A tak jsme prostě zase vodešli a 

šli domů. Ale byli takový frontový bojovníci, který prostě takhle nějak žili a vydrželi. A nebo 

vím, že tenkrát jsem slyšel, že se i prodávali, že byli i lidi, který to měli jako zaměstnání 

načerno. 

 

Že prodávali ten flek, jo?  

Že prostě šli vystát frontu někam, nebo u Tuzexu že jo, tak voni tam stáli v tý hodinový frontě 

že jo a pak tam přišel ten jejich známej nebo ten, že jo, kdo zaplatil jo, a voni si to místo 

vyměnili a nazdar a šel čekat zase někam vedle.  

 

To je šílený… 

Já si myslím, že je to těžký, jestli ještě můžu, že je to těžký teda, pro dnešní mladý lidi 

obzvlášť, že je to naprosto nepochopitelný jo. Jak fungoval ten obchod nebo jak se 

nakupovalo, když my jsme byli mladý nebo co jsme zažili tuhletu éru, tak si myslím, že je to 

naprosto nepochopitelný. Že to nikdo nemůže pochopit. Já nevím, k čemu bych to přirovnal; 

asi jako třeba když mě babička nebo tak vyprávěla o válce, jaký to byly hrůzy a jak tak jak a 

já jsem jí to věřil, protože jsem o tom leccos věděl, ale protože jsem to nezažil na vlastní kůži, 

tak úplně stoprocentně jsem se do toho nemohl vžít. A myslím si, že dneska teda lidi, který 

většinou jako jdou a koupěj si, co chtěj a to zboží většinou je a nebo naopak je toho jo takový 

množství, že si nemůžou vybrat (úsměv) vlastně z toho, tak to těžko pochopěj že jo. Těžko 

pochopěj to, že se nemohlo jezdit do ciziny jo a že to neviděj, že nemohli studovat dělat, co 

chtěj, nemohli uplatnit se v zaměstnání. 

 

Když takhle přišlo to zboží a vy jste mluvil o těch pořadnících, tak stávalo se dejme 

tomu, že by tam byl prostě pořadník, kam se měli zapsat ti zákazníci a ve chvíli, kdy se 

ráno otevřelo, už by tam bylo pár jmen těch zaměstnanců Kotvy?  



No já tyhlety pořadníky, já vlastně jsem si vzpomněl teďko na ty kočárky a mám takovej 

dojem, že možná tam takovej pořadník byl v tom oddělení nábytku, co si pamatuju. Jinak si 

myslím, že to nefungovalo takhle jako takhle oficiálně všeobecně, že by byly ty pořadníky pro 

ty zákazníky. A my třeba na našem oddělení jsme žádný pořadníky nedělali. Pamatuju si teda 

třeba, že samozřejmě ten vedoucí takovej, kterej v tom dělal léta, nebo ten zástupce, protože 

já jsem tam zažil jako zástupce vedoucího pana Petrofa, což byl ještě přímej potomek mistrů 

z Hradce Králové jo a majitelů fabriky a tak, takže vod toho jsme se teda taky leccos 

dozvěděli, jak to bylo dříve s obchodama že jo a zajímavosti, co nám vyprávěl z fabriky a tak. 

Tak voni měli asi taky různý ňáky kontakty, ale vím, že třeba co se týkalo já nevím těch 

pianin, tak že tam občas měli někde ňáký takový, že si někde někoho zapsali nebo tak. A 

slíbili mu to, že mu to třeba nějakým způsobem třeba nechaj nebo tak. Ale aby vyloženě 

prostě na oddělení visel pořadník na pianina, na struny a na todleto, tak to nebylo. Že by se 

lidi psali, to nebylo. Protože z toho by vznikaly jenom samý maléry.  

A na přímej dotaz, jak říkáte, jestli teda se mohlo stát, že už třeba tam u těch kočárků by byli 

už předem naspaný ňáký ty lidi z Kotvy, to já nevím, já jsem tenkrát kočárek nesháněl. Ale 

jako bych to nevyloučil. Že bylo samozřejmě možný pro ty zaměstnance, třeba ten vedoucí že 

jo, ten tam měl taky ňáký, aby třeba řekl tady tři čtyři kočárky, to by prostě bylo. Ale tak jako 

nevim.  

 

Že by se třeba stalo, já nevím, že by přišly ty kytary, přišlo jich deset a prostě přišel 

třeba ten vedoucí nebo někdo a řekl „hele, na ten krám jich dejte jenom osm, tyhlety dvě 

mi tady nechte“? 

Tak určitě ňákým způsobem tohleto bylo, protože já třeba taky jsem měl známý nebo 

kamarády a říkali „hele, já bych potřeboval pro kluka nebo tamhle pro někoho nebo pro sebe 

kytaru“. Tak to jsem mu říkal „hele prostě přijde nějaký to zboží a něco bude“. Hlavně když 

se stalo, že těch kytar přišlo pět a nebo taky prostě byly někdy Vánoce, že nám přišlo kytar, 

nevím, patnáct dvacet, takže pak ten výběr ňákej tam byl. A i mezi náma na tom oddělení 

bylo, že jo, že třeba jsme řekli „hele, tuhle kytaru jsem si tady vybral prostě pro kamaráda že 

jo, tak von si pro ní během tří dnů přijde, tak jí tady prostě nechte stranou.“ Tak to jako bylo 

určitě todleto. To si myslím že takovýhle vyhovění a nebo něco nějaký známý nebo 

kamarádům že jo, že prostě fungovalo. Někde prostě v normálních podobách a někde 

v horších a úplatnejch. To prostě bylo asi i takový, že prostě byly takový tendence, já teda 

jsem tohle opravdu nedělal jo, abych takhle někomu říkal „hele přijďte a když mi dáte pade, 

tak já vám to tady schovám“. Mně se tohleto jako nelíbilo, ale byli všude možně v těch 

obchodech, to člověk věděl prostě, že když se s někým domluví na ňáký prachy, tak že to, že 

sežene.  

 

No a ještě bych se zeptal jak fungovalo, jestli byste dokázal, nějak od oka stačí 

odhadnout ten poměr, jak teda fungovalo to uspokojení těch zákazníků? Jako jestli na 

nějakej ten nástroj dejme tomu, když bylo třeba deset zájemců, tak že se na polovinu 

dostalo nebo měl šanci každej desátej třeba? 

Já tohleto dneska asi těžko dokážu odhadnout.  

 

No jako vod voka, jestli jste víc prodávali nebo víc odmítali ty lidi, že to není?  

Mně to přišlo, že častější bylo to vodmítání teda. Protože vždycky prostě bylo to, že prostě 

přišla ňáká ta fabrika a to zboží bylo a podle toho, kolik toho přišlo, tak někdy se to prostě 

vyprodalo za den za dva, někdy třeba něco vydrželo dýl jo. Nebo když třeba, já nevím, struny 

na kytaru, takovýhle zboží bylo nedostatkový, nebo na housle a tak podobně. No a stalo se 

prostě, že těch strun přišlo hodně balíků a pak že se to prodávalo třeba tejden nebo já nevím. 

Že ty struny celkem byly, nebo několik dnů. No ale pak zase třeba bylo období, kdy třeba zase 



ty struny tři neděle nebyly jo. Takže si vemte, že chodili lidi že jo „dobrý den, máte struny?“, 

„nemáme struny“. Nebo „kdy se můžem zeptat?“ a tak podobně. Vím, že nám lidi taky 

nadávali, jako že nic nemáme. Ale já bych řek že rozhodně. Nevim, nevim, jestli to dokážu 

posoudit jako teďko správně, ale spíš bych řek, že jsem spíš rozhodně častěji ty lidi nemohl 

uspokojit, než že bych je uspokojil.  

 

Jo a ještě bych se zeptal u těch nástrojů, jakej tam byl poměr nástrojů klasických a těch- 

jak se říká nonartificiální hudba- jako bubnů do bigbeatovejch kapel, elektrickejch 

kytar, baskytar a takovýhle věci? Jestli jste to vůbec měli nebo málo?  

V tý době nebyl moc velkej výběr jo v tomhle tom zboží, protože to z naprostý většiny bylo 

zboží naší výroby. Takže vím, že třeba byly bicí Amati, jo tenkrát se dělalo. A jednak chodili 

sem tam nějaký jednotlivý věci bubnů nebo činelům. A nebo chodily celý bicí soupravy. A 

bicí souprava, jestli si vzpomenu, v tý době stála k šesti tisícům, čili to bylo dost peněz a 

samozřejmě my bysme byli radši, kdyby se ta souprava prodala jako komplet, jo, protože 

některý to zboží bylo víc sháněný a některý míň. Čili pak se mohlo stát, že třeba když jsme tu 

soupravu rozebrali a prodávali bysme jí po kusech, tak prostě něco by bylo hned pryč a něco 

tam zbejvalo. Vím, že byl dost velkej hlad třeba po činelech, cizích, to byly tenkrát ňáký ty 

Paisty , já už ani nevím, jak se to všechno jmenovalo. A to prostě přišlo tak možná jednou za 

rok nebo za dva. A rozhodně to nebylo ňáký velký množství, to třeba přišly nějaký tři kusy. 

Co se týče třeba kytar, elektrickejch, tak to taky byly ňáký tý naší výroby, ať to byly šesti 

strunný kytary nebo basový kytary. Teď si nevzpomenu, vím, že byly Irisky ňáký.  

 

Jolany… 

Jolany byly. Iris bas a Iris šesti strunná a ještě nějaký jiný. A ani tohohle zboží nebyl dostatek, 

že třeba když někdo sháněl nějakou tu Irisku, tu Jolanu, tak to nebylo, jakože by přišel a 

koupil si jí. A vy jste chtěl v jakým to bylo poměru… 

 

Tak tohle mi stačilo, to bylo jen jako navedení. Ještě bych se dále zeptal.. vy jste mluvil o 

tý hierarchii, že tam byl vedoucí, zástupce vedoucího. Tak ten vedoucí to objednával a 

vlastně řešil, co na tý prodejně bude a nebo nebude a jakou on měl volnost toho 

objednávání?  Že prostě já nevím, když jste mluvil o těch činelech Paiste, který přišly tři 

kusy jednou do roka, tak předpokládám, že to hned zmizelo, tak jakou on měl volnost, 

že jich mohl objednat tři a ne prostě tamhle, jestli to vyráběli v Německu, ve Francii, 

objednat prostě celej kamion?  

Já už tohleto si dneska nevzpomenu. A já jsem ani nějak u tohohle objednávání ani moc 

nebyl. Ale on samozřejmě, kdyby měl možnost, tak by jich objednal víc že jo. Jo ale prostě 

tohle zboží, já ani nevím, kde se to zboží, jestli to mělo tohle zboží nějakou rozdělovnu, třeba 

dejme tomu, že když přišly činely, tak jestli to přišlo někam a tam je rozdělily po republice. Já 

nevím ani, jakým způsobem tohleto šlo, to si nepamatuju a nebo jsem u toho nebyl. Ale bylo 

toho hrozně málo. I co se týče, vím, že občas přišly nějaký zahraniční třeba struny, ať už to 

bylo na kytary nebo na housle a nebo tak. A taky toho bylo hrozně málo. Jako když někdo 

přišel a třeba říkal, že by chtěl Maltsky, si pamatuju, že tenkrát byly struny, tak to jsem viděl 

tak možná jednou za těch sedum let, co jsem tam byl, že něco takovýho bylo cizího (úsměv). 

Jinak to neexistovalo. Některý naše struny byly celkem dobrý některý byly takový dráty. Ještě 

můžu říct jednu humornou příhodu co se týče strun. Takže třeba někdo přišel a.. jednak byli 

lidí takový, že někdo přišel a zeptal se „máte struny?“. A já jsem říkal „jo, jsou tu“ a on „no 

tak mi dejte“ (úsměv). A já říkám „a na jakej hudební nástroj byste to chtěl?“. „No, na jakej 

hudební nástroj? Já nevím no. No struny“. A tak to už jsem tenkrát věděl, jednak jsem se ptal, 

chodili lidi kupovat struny třeba nejlepší byly éčka housle, který dávali do kráječů na 

knedlíky. A voni třeba to nechtěli říct, že to chtěj do toho kráječe. Chtěli struny a teď vlastně 



nevěděli co. Já jsem říkal, tak když mi řeknete, na co to chcete použít, tak já vám poradím a 

řeknu vám, jestli to máme nebo ne. Nebo chodili lidi a říkali „máte kalafunu?“ a já říkám „no 

máme kalafunu“ a oni „no tak mi dejte“ (smích). A já říkám a na jakej nástroj, nebo na jakej 

smyčec. A on „no já nevím, kalafunu prostě mi dejte“ (smích). Já říkám „no jo, zvláštní 

kalafuna je na housle, jiná kalafuna je na violoncello a jiná kalafuna je basu třeba“, „no tak 

to já nevim“ a já řikám „na co to chcete“? . Nevím, proč to nechtěli říct, ale to už jsem 

poznal lidi, který přišli a chtěli kalafunu na pájení. Protože tenkrát, když se pájely nějaký 

drátky a nebo spoje, tak se do tý kalafuny prostě namočila ta smyčka jo a tím se to jako 

očistilo. No a na to byla nejlepší kalafuna houslová samozřejmě jo, tam je pryskyřice taková. 

No tak to někdy jsem si ty lidi takhle nechal, že jsem se vyptával, na jakej nástroj nebo tak a 

pak jsem jim řekl, jo vy to chcete na pájení, že jo? Tady máte to je nejlepší na pájení. Ale ta 

kalafuna taky vždycky nebyla, i to bylo nedostatkový.  

 

Zkuste prosím porovnat ty začátky v Kotvě a pak ty konce. Vy jste říkal, že jste končil 

někdy v roce ´82. Jestli se to v něčem změnilo, ten obchod, lidi zásobování? 

Já myslím, že asi nějakej kór moc velkej rozdíl bych v tom neviděl, Že to se asi kór moc, že se 

to asi kór moc neměnilo. Zásobování pořád jako nebylo dostatečný, že by se sehnalo, co ty 

lidi chtěli a to obchodování tak běželo no. Já už jsem říkal ze začátku, že mě ten obchod a 

styk s lidma bavil, ale bavil mě prostě tehdá, když jsme měli to zboží a mohli jsme těm lidem 

vyhovět. Jednak to bylo veselejší a jednak to rychle utíkalo. Člověk měl nějaký takový 

uspokojení. Když teda nebylo co dělat a co prodávat, tak to byla někdy děsná otrava. 

Obzvlášť když jsme měli třeba ty služby pondělní nebo sobotní a to byly ty celodenní takový 

a to teda někdy bylo otravný. Pak byly ty vánoční ještě takový ty zlatý, stříbrný a diamantový 

soboty. A ty jsme neměli moc rádi že jo, protože bylo otevřeno soboty neděle a museli jsme 

tam bejt a kolikrát dost zbytečně. I když je fakt, že před Vánocema lidi nakoupili i to, co by 

normálně nekoupili, ze zoufalství pak koupili takový ty foukátka různý a podobně. Aby měli 

ňákej dárek taky.. 

 

Děti chtěli kytaru, kytara nebyla, tak koupili píšťalku (smích) 

No nebo byly takový ty různý foukací nástroje s těma jakoby kláveskama. No některý měly 

velký klávesy, některý měly jenom mačkátka. A to tenkrát před těma Vánocema se vyprodalo 

i takový zboží, který by normálně leželo.  

 

Za jakejch okolností jste v tý Kotvě končil? Jste potřeboval změnu?  

Já jednak jsem měl kamaráda nějakýho, kterej mi nabízel úplně jiný zaměstnání a nechal jsem 

se teda k tomu přesvědčit, že tady skončím v tý Kotvě. Mě už to prostě nějak, mě už to 

neuspokojovalo. Je fakt že už prostě po těch letech, co jsem tam byl. A tím že to byla taková 

ta, dost často votrava dokola že to zboží nebylo. Někdy šel člověk do tý práce rád, že věděl, 

že se bude prodávat. Někdy jsem tam šel neutrálně a někdy jsem věděl, že to tam budu muset 

nějakým způsobem přetrpět. Takže potom já jsem měl nějakou nabídku jít jinam, takže jsem 

se tam normálně dohodl, jakože odejdu.  

 

A poslední otázka, jakým způsobem, jestli nějakým, malým, velkým, žádným, se 

promítala politika do tý práce? Jestli tam bylo nějaký, jak to fungovalo kádrový 

oddělení a tak?  

Samozřejmě i tohle to tam fungovalo že jo, že tam byli různý kádři a nekádři. Myslím si, že 

třeba vedoucí oddělení straník bejt nemusel jo. Až takhle daleko to nešlo. A já dokonce si 

myslím, že za tu dobu, co jsem tam byl v těch hudebních nástrojích, tak jsme tam snad neměli 

žádného straníka, jestli si pamatuju. Ale vono tohleto taky nebylo zas takový zaměstnání, kde 

by se to zas tak vyžadovalo. Jinak samozřejmě tam kádři ňáký byli v tom baráku že jo a určitě 



i nějaký tichý sledování, co se kde děje, něco nepatřičného a tak. Já vím že tam byli ještě 

vedoucí sektorů a ti zase měli na starosti sektor drobný zboží a zboží takový a sektor nábytek. 

Ale já bych řekl…(nádech) že u nich taky nebyli všichni straníci.  

 

Takže nějakej tlak jste tam nepociťoval, nějakej politickej, jako že byste si… 

 Rozhodně já jsem tam nebyl, jako že by za mnou někdo chodil a říkal mi „hele, pojď do 

strany“ a tak. Vím, že tam bylo teda dost ještě, počkejte, jak to bylo, protože tam bylo hodně 

lidí mladejch, zaměstnanejch, obzvlášť v těch začátcích. Protože se tam dělal nábor velikej, 

takže tam přišla fůra mimopražskejch lidí že jo. A že tam fungovala, že tam byl nějakej kluk.. 

fungovalo tam to SSM, socialistickej svaz mládeže. A to vím, že tam tohleto nějak 

organizovalo a sebe nějak slučovali v tom a schůzovali, ale mě to nikdy nezajímalo, ani 

nevím, jak moc to dělali a jaký měli výhody a co tohleto..  

 

A co brigády socialistický práce? To tam bylo něco takovýho?  

Já si myslím, že v tom obchodě ne. Že to se mě nějak netýkalo brigády socialistický práce.  

 

Takže obecně se dá říct, že jste tam necejtil nějakej tlak, že byste třeba byl pod nějakým 

drobnohledem nebo někdo z vašich kolegů. Nebo že ta atmosféra tý doby, která nebyla 

úplně hezká.. 

Určitě bylo jasný, že si člověk nemohl pouštět hubu na špacír. A tak nějak nebo že jo, když by 

tam přišel zákazník, kterej by začal nadávat na poměry, že to stojí za houby, že nic není, tak 

nebylo dobrý se ho chytit, protože to mohl bejt provokatér samozřejmě, kterej čekal, jestli se 

ho někdo chytí. Jo a já protože s provokacema jsem měl různý zkušenosti… třeba ještě jestli 

můžu si vzpomenout, když jsme byli po tom hokeji zavřený na nějaký tý cimře. Tak když 

jsme tam přišli, tak už tam za mřížema byli asi tři lidi zavřený. No a když se nás tam 

nashromáždilo plná ta místnost že jo a voni nás postupně brali k tomu výslechu. Tak za těma 

mřížema tam byl jeden takovej a ten říkal (nasazuje hrubý hlas): „já bych ty Rusáky škrtil, já 

bych jim dal“ a takhle prostě se tam projevoval. A s mřížema a jak by s nima zatočil a 

podobně. A to vím, že jsme po sobě jenom koukali a pak jsme si pokejvali a nikdo se ho 

nechytil jo, no.  

 

A to byl obecně známej fenomén, že jste to prokoukli takhle rychle?  
Mně to bylo v tu ráno jako hned jasný. To jsme na sebe jako s bráchou jenom takhle mrkli a 

bylo nám to jasný no. Tak jestli to pochytili všichni a nebo jestli už neměli náladu po tom 

vejprasku (ironický úsměv) tam ještě něco dělat. Ale vím, že prostě neuplynula dlouhá doba a 

najednou přišel nějakej ten policajt že jo a říkal „ááá, tak pojď ty výtečníku“ nebo něco a 

tohohle vodved. Čili ten tam byl vyloženě nastrčenej jenom na to, aby někoho vyprovokoval, 

aby se ho chytil a aby mu to přišili.  

 

To vám to v tu chvíli došlo, že jste si říkal to je nějaký divný, že tady tak vyřvává? Nebo 

to byla nějaká obecně profláknutá praxe, kterou voni dělali?  

Jednak si myslím, že to bylo, že se vědělo, že jsou nasazený provokatéři. Jo tak já teda nevím, 

jak mi to… mně to prostě v tu chvíli docvaklo, že ten je tam tutově nasazenej jo. A jednak i 

z tý situace, která byla a možná že i částečně to mohlo bejt ovlivněný tím, že člověk věděl, že 

se to děje. Ale v tom obchodě, že bych cejtil nějaký tlaky, nějaký politický tlaky a něco 

takovýhleho… že možná tam byli nějaký snaživci v tom svazu mládeže nebo něco, že byli 

takoví. Nebo vím, že tam jezdil nějakej kluk, nebo ten byl starší než já a vždycky když se 

zavřel obchoďák, tak tam jezdil s nějakým tím mycím strojem a vo něm že jsem se pak i 

dozvěděl, že byl ve straně nebo nějakej předák těch a ten že občas říkal, že jedou na nějakej 

ten zájezd nebo něco, ale to mě vůbec nezajímalo.  



 

No a s těma provokacema, setkal jste se s nima ještě někdy? Na škole ,v Kotvě, že by 

opravdu někdo přišel? Vy jste řekl „tohleto nemáme“ a on začal nějak šílet?  

Já bych řekl, že ani nějak moc ne. Protože tam to nebylo prostě takový, abych řekl, že by 

věděli, že je tam nějaká taková půda připravená, že by věděli, že by se tam někdo chytil. Tak 

si myslím, že aby chodili takhle někde provokovat lidi, nadávat do krámu a to. Asi už si to 

taky nepamatuju, ale tohle myslím nebylo.  

 

A ještě poslední věc, kolik v tý Kotvě pracovalo lidí?  

To jste mě docela zaskočil. Já bych řekl, že kdysi jsem to věděl, kolik je v obchodním domě 

Kotva zaměstnanců, ale teď to nenastřelím. 

 

Nějak já nevím, dvě stě prodavačů, že by tam bylo dohromady? 
To bych řekl že víc. 

 

Fungoval tam nějak ten kolektiv? Jako že ty lidi se mezi sebou dobře znali, přátelil jste 

se s těma lidma nebo to bylo omezený na ty oddělení?  

Ze začátku to bylo takový. Ono vždycky když se udělá něco novýho tak je to takový nadšený 

že jo. A ty lidi tam jdou leccos očekávaj a líbí se jim to. Hodně lidí tam bylo i těch 

mimopražskejch, co bydleli po ubytovnách a tak pro ně to byl možná asi dost silnej zážitek, 

že prostě takhle někam přišli do města a žili spolu i mimo tu prodejnu třeba po nějakejch těch 

ubytovnách a znali se, bavili se a vyprávěli si, co kde je a nebo není. A přišlo mi to ze 

začátku, von člověk, když na to vzpomíná, tak si to taky idealizuje. Ale řekl bych, že to bylo 

takový docela hezký prostředí a přeci jen jsme se tam dost znali. Jakože tam většina těch lidí, 

co tam ze začátku nastoupili, tak většina tam i nějakej čas vydržela a nebo když se to ustálilo 

jo. Takže jsme se znali, zdravili při příchodu do práce, při odchodu, jsme se potkávali, nebo 

na šatnách, nebo tam byla jídelna jedna velká společná, nevím, jste se s někým potkal a tak. 

Řekl bych, že to bylo takový docela, docela pěkný. Ale asi to postupně taky odeznívalo jo.To 

už prostě dost těch lidí se tam potom vyhranilo třeba jako takový vyčuránkové, nebo jak bych 

to nazval, že se o nich vědělo „hele, támhle shánět a ten se na tebe stejně vykašle, jenom když 

mu něco šoupneš“. Jo a tak samozřejmě bych řekl, že ty ideály, který tam byly ze začátku, 

bych řekl, že to pak tak trochu opadalo.  

 

Myslíte, že tam bylo hodně takovýhle šmeliny?  

Já si myslím, že šmeliny v týhle době bylo dost. A co se týče nějakejch podpultovek jo…? 

 

Jasně, cokoli- podpultovky, šmelení, ty kšeftíky nějaký drobný a tak.  

Já bych řekl, že toho bylo hodně, že to bylo rozlezlý, taková ta šmelina. 

 

Tak obecně to prostředí asi nebylo nijak přísný, když tam takový věci byly možný? 

Nebo myslíte to bylo zaměstnanecky striktně přísný prostředí, že by si člověk musel 

dávat pozor, nebo to naopak bylo volnější?  

Dávat pozor na co jako třeba? Myslíte, na co si dávat pozor? 

 

Právě třeba s tím kšeftováním, s těma věcma, s těma podpultovkama, jak jste mluvil o tý 

věci, do tý karmy. Jestli si o tu padesátikorunu navrch člověk řekl jen tomu, komu věřil 

a nebo ho v životě neviděl, ale řekl „tady jí dej navrch“. 

Hele tohle já nedokážu až tak posoudit, toho kluka tamtoho jsem nějak neznal, takže nevím, 

jestli by si řekl cizímu a nebo jestli využil toho, že jsem v baráku a prostě na tom takhle 

vydělával. Mě to hlavně tenkrát hrozně zarazilo, že teda si řek takovouhle sumu naprosto 



sprostě. A ještě pak vyšlo najevo, že von jich měl těch membrán jo. Čili mu prostě přišly 

membrány, tak si to prostě asi nějak rozebrali a pak s tím takhle šmelili. Ale jako vono 

samozřejmě, vo lecčems se vědělo, že se to děje, ale oficiálně to nikde nebylo nějak 

přiznávaný jo. Samozřejmě o lecčems se vědělo, že se to děje, že asi tyhle věci fungujou že jo, 

nebo nějaký uplácení že jo, nebo podpultovky, ale  

 

A to věděli všichni i třeba včetně vedoucích?  

Já nevím, já zase si myslím, že u nás na tom oddělení, že asi jsme měli štěstí, že to nebylo 

ňáký takový prostě hrozný. Že tam byli takový vztahy ňáký, nebo já nevím, bylo jansý, že 

když prostě přijde dvacet kytar, tak že třeba se vědělo, že čtyři pět kytar, že zrovna tam prostě 

chtějí ty lidi z oddělení pro někoho, nebo dvě kytary, nebo já nevím kolik, jo to nedokážu 

posoudit, rozhodně se neudělalo, že by přišlo dvacet kytar a nepřišla ani jedna (úsměv). Ne jo, 

protože to nešlo, bylo by to sprostý a i ty lidi by nás ukamenovali. Ale jistý bylo, že se řeklo 

„hele, přijdou kytary“ třeba sem tam byl já nebo tam byl kolega a říkal jsem „přijdou kytary, 

prosím tě jednu mi nech“ nebo jsme si to napsali na obaly. Že jsme prostě věděli, že to pro 

někoho sháníme. Samozřejmě v tomhle tom, ale myslím si, že u nás to nebylo nějaký.. 

 

Ono taky člověk nepotřebuje kytaru tak nutně jako třeba tu membránu do karmy.  

No ale tohle bylo že třeba, dyť já jsem měl známejch z tý školy a takový, to se na mě někdo 

občas obrátil a říkal „já bych potřeboval kytaru“ nebo já bych potřeboval tohle, támhle struny 

nebo takový. Tak se řeklo, že je tam nechám prostě stranou kytaru nebo dva balíčky strun, já 

nevim. Ale nezdálo se mi, aspoň teda ne u nás, že by to fungovalo tak, že by se řeklo „hele 

deset kytar dáme do prodeje a deset kytar se tady nechá a na tom se vydělaj prachy“. Protože 

jednak ani mezi náma to nefungovalo, jako že by se řeklo „hele to se prostě střelí a vo to se 

rozdělíme“, to jako nebylo. A myslím si, že ani takhle to nebylo, že by někdo potřeboval tři 

kytary a pak se zjistilo, že žádnou nepotřebuje a že jenom čeká, že někomu udělá a bude 

čekat, jestli za to dostane něco do vesty. Ale určitě se takovýhle věci děly, že jo. Ale 

nedokážu posoudit do jaký míry, je to taky nějakej pátek. 

 

A úplně poslední tázka na závěr, jak byste to hodnotil, jako hezký období života?  

Tak já si myslím, že ono člověk na to co bylo v mládí nebo to, co bylo dřív, většinou si 

pamatuje, vzpomíná na to, co bylo hezký. Jo a na to, co bylo ošklivý se zapomene. To je 

povšechně, to je u kluků, že jo, z vojny. Přestože tam prožili všechno možný, a tejrání a 

ponižování a šikanování, tak pak už spíš jen vzpomínaj na to, co tam bylo dobrýho. Já bych 

řekl, že to nebylo špatný období mýho života jo, byl jsem mladej že jo, byl jsem čerstvě 

ženatej, měli jsme tři malý holky jo. Vedli jsme s manželkou takovej spokojenej celkem 

nenáročnej život a člověk, říkám, mně to i přinášelo uspokojení ta práce, když teda se to 

dařilo a šlo. Takže co se týče…když bych teďko od toho úplně odtrhl nějakou politickou 

situaci a tak, tak já si myslím, že pro mě to rozhodně nebylo špatný období. Nebo když jsme 

se potom potkali s ňákejma, když jsme vzpomínali, co jsme tam spolu zažili hezkého že jo a 

takovýto a takovýhle, když se zavzpomíná. Určitě to pro mě nebylo období ňáký krizový. Spíš 

bych řekl, jednak tím mládím a takový, takže to, to bylo dobrý období.  

 

Dobře, tak jo. To je všechno. Já vám moc děkuju.  

 

 

 

 

 

 


