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                                                                                                        Příloha č. 3 

Úvod k životopisům členů souboru Skejušan 

 

 Začátkem druhé poloviny 19. století se několik desítek rodin z Jarabiny a Kamienky, 

které leží v severní části okresu Stará Ľubovňa a jsou součástí Prešovského kraje na 

Slovensku,  rozhodlo opustit své příbytky v rodné vlasti a hromadně odešli do Rumunska. 

Zpočátku se rodiny usadily v oblasti Aradu, později přesídlily do východní části Banátu a 

soustředily se v obci Skejuš. Nám se nepodařilo nalézt žádnou odbornou literaturu, která by 

se zabývala historii tohoto stěhování, proto vycházíme ze vzpomínek obyvatel a z lidového 

vyprávění.  

 V letech 1947-1949 reemigrovalo ze Skejuše do Československa 112 rodin. Souviselo 

to s repatriací českého obyvatelstva žijícího v Rumunsku, která v té době probíhala – tehdy 

se asi jedná třetina českého obyvatelstva žijícího v Rumunsku, tzn. asi 5000 osob, 

přestěhovala do své staré vlasti.  Mezi reemigranty byli i občané z Jarabiny a Kamienky, 

stávající členové souboru Skejušan – Jan Malcovský, Marie Malcovská, Kateřina 

Martínková, Kateřina Romaňáková, Sofia Kösztnerová, Marie Lodeová, Anna Kočová, 

Marta Lednová.  

 Tato příloha obsahuje životopisy všech členů souboru, kteří v něm aktivně působili do 

roku 2010.  Nejsou zde životopisy členů, kteří soubor navštěvují sporadicky. 
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Seznam aktivních členů souboru Skejušan ke dni 31. 12. 2010 

 

1. Malcovská Marie 

2. Malcovský Jan 

3. Martínková Kateřina 

4. Psárová Emilie 

5. Řáhová Marta 

6. Žolobová Martina 

7. Kösztnerová Sofia 

8. Romaňáková Kateřina 

9. Matějková Adriana 

10. Lodeová Marie (v současné době v souboru nepůsobí kvůli zdravotnímu stavu) 

11. Kočová Anna (k 31. 12. 2012 ukončila členství v souboru ze zdravotních důvodů) 

12. Hamouzová Kateřina (k 31. 12. 2012 ukončila členství v souboru z rodinných 

důvodů) 

13. Abtová Marta (k 31. 12. 2012 ukončila členství v souboru z rodinných důvodů) 

14. Hirnšalová Kateřina 

15: Hirnšal Milan 

16. Lednová Marta 

17. Šatník Josef (v současné době nepůsobí v souboru ze zdravotních důvodů) 

18. Loudová Eva 

19. Malinová Irina 
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Marie  Malcovská (roz. Marťáková), nar. 20. 11. 1933  

 

 Marie Malcovská pochází z chudé rodiny Rusínů, kteří kolem roku 1844 odešli ze 

Slovenska, z obce Kamienka a Orjabina  za prací. Usadili se v Rumunsku poblíž města 

Timişoara (Timišori), později se přesunuli k městu Lugoj (Lugož) do obce Scäiuş (Skejuš).  

Marie Malcovská pochází ze sedmi sourozenců, základní vzdělání absolvovala v letech 

1941- 1949. Výukovým jazykem ve škole byla slovenština, v domácím prostředí se mluvilo 

rusínsky. V patnácti letech se poprvé dostala do Chomutova, kam přijela za strýcem na 

vánoční svátky. Zde se seznámila s Janem Malcovským, který se stal později jejím 

manželem a s nímž žije vmanželství již 62 let. Minulý rok soubor oslavil diamantovou 

svatbu manželů Malcovských. Paní Malcovská má dva syny a čtyři vnuky. 

 

 V rámci repatriace v letech 1947-1949  Rusíni, kteří žili na Skejuši, dostali možnost 

vrátit se do Československa. Takto se ozhodli i rodiče Marie Malcovské. Její rodina se 

v roce 1949 dostala do Československa posledním transportem. Cílovou stanicí byl Cheb, 

kde byli ubytováni v kasárnách. Později byli rozděleni dle pracovních příležitostí. Rodině 

Marie Malcovské bylo na přání příbuzných z Moravy dovoleno odjet do Troskotovic, kde se 

rodina usadila. V sedmnácti letech se Marie provdala za Jana Malcovského, který v tu dobu 

bydlel a pracoval v Chomutově. Nějakou dobu mladá rodina bydlela společně s rodinou v 

Troskotovicích, ale později se přestěhovala do Chomutova. 

 

 V souboru Skejušan  Marie Malcovská působí od samého začátku, byla u jeho zrodu, 

zpočátku sama, později i s manželem Janem  Malcovským. V současné době jsou v souboru 

i její dvě sestry. Uvádí, že vyznává řeckokatolickou víru, převážně vaří tradiční rusínskou 

kuchyni, snaží se udržovat rusínské tradice. 
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Jan Malcovský, nar. 25. 8. 1929 

 Osud Jana Malcovského je analogický s osudem jeho manželky Marie Malcovské. I 

jeho prapředkové pocházeli z rodin, které se v polovině 19. století stěhovaly za prací do 

Rumunska. 

 

 Pan Jan Malcovský pochází z pěti sourozenců.  Když mu bylo osm let, zemřeli oba 

jeho rodiče. V souvislosti s nastalou obtížnou situací mu bylo znemožněno dokončit 

základní vzdělání, absolvoval pouze pět tříd. Doma se mluvilo rusínsky, ve škole se pan 

Malcovský naučil číst a psát slovensky. Po smrti rodičů ho vychovával starší bratr.Na 

dětství vzpomíná jako na jedno z nejhorších a nejsmutnějších období svého života.  

 

 V roce1947 v rámci repatriace přijel Jan Malcovský  do tehdejšího Československa 

prvním transportem. Cílovou stanicí byly České Budějovice, kde byli všichni příchozí 

rozděleni na určité práce. Pan Jan Malcovský šel pracovat spolu s bratrancem Michalem 

Malcovským  do kamenolomu v Českém Brodě. Sociální podmínky zde byly velmi náročné, 

stravu dostávali na přídělové lístky, bylo obtížné si na nový způsob života zvyknout. V té 

době Jan Malcovský uvažoval o návratu do Rumunska. Později odjel na Šumavu, kde 

pracoval rok v lesnictví, ovšem nedostával žádný plat. V tu dobu si dopisoval s příbuznými 

z  Chomutova, dozvěděl se, že Válcovny trub v Chomutově nabírají nové zaměstnance. Této 

možnosti využil a v roce 1950 se přistěhoval do Chomutova. O rok později se oženil. 

 

 Pan Malcovský je nejstarším členem souboru  Skejušan a jedním z jeho 

nejdůležitějších účinkujících. Působí v něm od samého začátku, spolu s manželkou byl u 

jeho zrodu. Je držitelem ocenění Národní umělec za reprezentaci rusínského jazyka, národa, 

folkloru a za propagaci Rusínů v celé Evropě. Toto ocenění získal od Rusnak klubu 

v Troskotovicích v roce 2009. Věří v budoucnost souboru a říká, že dokud bude mít sílu, 

bude v souboru působit. 
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Kateřina Martínková (roz. Glosiková), nar. 27. 3. 1945 - organizační 

vedoucí, statutární zástupce, místopředsedkyně souboru Skejušan 

 

 Kateřina Martínková se narodila na Skejuši. Její rodina se přestěhovala do 

Československa, když jí bylo necelých pět let.  Z vyprávění příbuzných věděla, že její 

předkové pochází odněkud ze Slovenska, ale přesnější informaci ji nikdo nedokázal 

poskytnout.  Teprve po setkání s prof. Mikulášem Mušinkou se začala zajímat o svůj 

historický původ. Hlásí se k slovensko-rusínské národnosti. 

 

 Svého otce si paní Martínková nepamatuje, narodila se tři měsíce po jeho smrti (otec  

zahynul u Dukly jako účastník Slovenského národního povstání a je pochovaný 

pravděpodobně na polském území). Rodina Kateřiny Martínkové pocházela z nejchudší 

venkovské vrstvy, byla dokonce nejchudší z celé vesnice.  S neutěšenou rodinou situací 

souvisel i (již druhý)nucený sňatek její matky na otcův nátlak -  provdala se za majetného 

vdovce, který byl o 22 let starší a měl svých pět dětí. Otčím vydělával jako dráteník a 

cestoval po celé Evropě, naučil se mluvit maďarsky, německy, francouzsky, uměl 

rumunsky.  

 

 Rodina paní Martínkové se stěhovala na etapy, zpočátku starší nevlastní sestry, 

později celá rodina. Po příjezdu do Československa byli ubytováni ve sběrných táborech a 

rozdělováni podle toho, kde chtěli pracovat. Zemědělci volili Moravu, ostatní zůstávali 

v Čechách. Rodina Kateřiny Martínkové se dostala do Chomutova, kde získala domek po 

Němcích a práci ve Válcovnách trub. 

 

 Základní vzdělání K. Martínková započala v roce 1951 ve věku 6,5 let. Ve škole 

nepociťovala žádné náznaky toho, že je odjinud, poválečný Chomutov se vyznačoval 

míšením různých národností. Uvádí, že každá národnost v tu dobu žila svým způsobem 

života,  jejich kultury se navzájem neprolínaly, neovlivňovaly. Rodiny ze Skejuše udržovaly 

zvyky a tradice, scházely se, pořádaly tzv. „skládanky“ pro své krajany. Matka i otec 

Kateřiny Martínkové pracovali ve Válcovnách trub v Chomutově. 
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 Po ukončení základní školy K. Martínková onemocněla spálou a nemohla dále 

studovat. 21. prosince 1961 začala pracovat na poště. Studovala závodní školu práce, 

zároveň jezdila do Ústí nad Labem, kde složila mezinárodní zkoušku práce s teletextem. Po 

dvacetileté praxi byla v roce 1987 povýšena na pozici vedoucí pošty, ve které setrvala až do 

odchodu do invalidního důchodu v roce 1997. Je matkou tří dětí.  

 

 Do dnešního dne Kateřina Martínková dodržuje rusínské národní zvyky a tradice. 

Členkou souboru Skejušan je od samého začátku jeho působení. Je držitelkou ocenění 

Národní umělec za reprezentaci rusínského jazyka, národa, folkloru a propagaci Rusínů v 

celé Evropě, který jí byl udělen Rusnak klubem v Troskotovicích v roce 2009. V souboru 

působí jako zpěvačka, příležitostně jako herečka.  
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Emilie Psárová (roz. Rošková), nar. 23. 9. 1955 

 

 Paní Emilie Psárová se narodila ve vsi Kolonica, okres Snina na Slovensku. Pochází 

z rodiny dělníků. Je z pěti sourozenců.  Považuje se za Rusínku (dle jejích slovRusnačku). 

 

 Paní Psárová vystudovala po ukončení základní školy Střední odborné učiliště v 

Košicích, obor kuchař-číšník. V 18 letech se seznámila s Milanem Psárem, který taktéž 

pocházel z východního Slovenska a po půlroční známosti se za něj provdala.  Pan Psár již 

v té době žil na Chomutovsku a vzhledem k příznivější situaci s ohledem na pracovní 

příležitosti se novomanželé v roce 1975 přestěhovali do Vičic u Března. Oba pracovali ve 

vojenských kasárnách - paní Emilie Psárová jako skladník-zásobovač a manžel jako řidič. 

Postupně práce v kasárnách ubývalo a manželé Psárovi se rozhodli přestěhovat se do 

Chomutova, kde dostali byt od vojenské správy. Stěhování proběhlo na přelomu let 1975-

1976 a po dvou letech se jim narodila dcera. V roce 1978, po ukončení mateřské dovolené, 

paní Psárová nastoupila jako pomocná síla do školní kuchyně, kde pracuje dosud. Pro 

zvýšení kvalifikace začala v roce 1989 studovat Střední odborné učiliště v Teplicích, obor 

kuchař-číšník, které úspěšně ukončila v roce 1992. Má dvě děti a čtyři vnoučata. 

 

 Do souboru se Emilie Psárová dostala náhodně v roce 2001. V místním kostele, který 

navštěvovala, se seznámila s členy souboru, kteří jii jejího bratra pozvali na své vystoupení.  

Písně z repertoáru souboru paní Psárová znala a jí i jejímu bratrovi bylo nabídnuto působení 

v souboru. Paní Psárová je v současné době nejaktivnější členkou souboru, ztvárnila řadu 

různorodých rolí.  Tvrdí, že dodržuje tradice a zvyky svých předků, mrzí ji, že v těchto 

tradicích nepokračují i její děti. Přesto se rodina paní Emilie vždy účastní všech místních 

akcí souboru Skejušan (jako diváci). I vnoučatům paní Emilie obstarala skejušské kroje.  

 

 Za zvláštní zmínku stojí vzpomínka na bratra paní Psárové, Petra Roška, který byl 

spolu se sestrou nejaktivnějším členem souboru a ztvárnil téměř veškeré mužské role.  

Bohužel v mladém věku podlehl nemoci.  
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Marta Řáhová (roz. Marťáková), nar. 29. 10. 1950  

 

 Marta Řáhová se narodila v Troskotovicích na Moravě. Pochází ze sedmi sourozenců. 

Z historie svých předků si pamatuje málo. Jedná se vesměs o útržky z vyprávění její matky 

o těžkém a chudém životě na Skejuši. Doma se mluvilo rusínsky, ve škole se naučila česky. 

 Na dětství má hezké vzpomínky, i když tvrdí, že musela hodně pracovat. Doma se 

dodržovaly rusínské tradice, na svátky se vařila tradiční jídla. 

 

 Marta Řáhová nastoupila školní docházku v sedmi letech. Od šesté třídy navštěvovala  

školu ve Vlasaticích. Po ukončení základní školy vystudovala ve Znojmě střední zdravotní 

školu, obor všeobecná zdravotní sestra. 

 

 Marta Řáhová se vdala 1. května 1971 v Troskotovicích za Josefa Žoloba, který 

pocházel z Chomutova. V tu dobu byla ve druhém ročníku střední školy. Ještě na studiích si 

podala přihlášku do Chomutova a od roku 1970 pracovala jako zdravotní sestra v léčebně 

dlouhodobě nemocných na Červeném Hrádku v Jirkově.  Měla tři dcery a po skončení 

mateřské dovolené potřebovala pracovat na ranní směny. Z toho důvodu v roce 1976 

nastoupila na polikliniku v Chomutově, kde našla uplatnění v kartotéce. Od roku 1978 

nastoupila na oční oddělení nemocnice v Chomutově jako zdravotní sestra, kde pracuje do 

dnešního dne, i když už je v důchodovém věku. S rodinou z Troskotovic se stýká velmi 

zřídka, mnozí již nežijí. 

 

 V souboru Skejušan je od samého začátku. Je předzpěvačka, což je velmi důležitá 

úloha, protože soubor zpívá a - capella. Snažila se zapojit do souboru i své děti, v souboru 

zpívá i její dcera. Aktivním členem souboru byl i manžel paní Marty, Jan Řáha, který 

bohužel po náročné nemoci zemřel. V současné době v souboru působí přítel paní Marty 

Miroslav Dupák. 

 Paní Řáhová většinou předzpívává, ale hrála i několik rolí.  
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Martina Žolobová, nar. 12. 2. 1972 -  dcera Marty Řáhové 

 

 Paní Martina Žolobová se narodila v Chomutově. Pochází ze tří sourozenců. Základní 

školu ukončila v Chomutově, v letech 1987-1990 vystudovala tříleté učiliště ve Frýdlantu 

v Čechách, obor příprava jídel. Je rozvedená, bezdětná. 

 

 Po vyučení nastoupila jako pomocná síla v kuchyni v nemocnici Chomutov, kde 

pracuje do dnešního dne. 

 

 V souboru Skejušan působila sporadicky od roku 2005, zpočátku jako náhradnice, 

poslední dobou je jeho aktivním členem. Uvádí, že se považuje za Češku, nemluví rusínsky, 

ani nedodržuje tradice rodičů. Tráví s matkou pouze vánoce.  
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Sofia Kösztnerová, (roz. Zdrencanová), nar. 26. 10. 1938 

 

 Paní Sofia Kösztnerová se narodila na Skejuši v Rumunsku. Pochází z pěti 

sourozenců. Hlásí se k rusínské národnosti. Z historie svých předkůmá jen nedostatečné 

informace, ví, že byli čtvrtou generací Slováků, kteří jeli do Rumunska za prací. Její matka 

onemocněla a ve svých 32 letech zemřela. Sofii v tu dobu bylo 11 let. Dětství bylo těžké, 

Sofia musela hodně pracovat na poli a na statku s dobytkem, starat se o mladší sourozence. 

Doma se mluvilo rumunsky i rusínsky, Sofia do dnešního dne komunikuje s rodinou 

rumunsky. 

 Otec dal Sofii do olašské (rumunské) školy, kde absolvovala dva roky. Ve škole se jí 

nedařilo, proto se otec rozhodl dát dceru do slovenské školy. Když Sofia dokončila čtvrtou 

třídu,Slováci žijící na Skejuši se v rámci repatriace stěhovali do Čech a slovenská výuka 

skončila. Sofia přestala chodit do školy a plně se soustředila na práce v hospodářství. 

Pracovala na poli, starala se o dobytek.  

     Poprvé se Sofie vdávala v šestnácti letech, ale už za půlroku se manželství rozpadlo. 

Franz Kösztner se stal třetím manželem Sofie a spolu strávili celý život. Měli tři syny a 

jednu dceru.  

 Ještě v Rumunsku  paní Kösztnerová tři roky pracovala v zahradnictví, kde pěstovala 

stromy a květiny, poté rok pracovala v prádelně. Posléze pracovala pět let v továrně, která se 

zaměřovala na výrobu předmětů z plastu a přibližně čtyři roky  pracovala v hostinci  jako 

pomocná síla. Roky ani názvy firem si nepamatuje.  Když v roce 1989 v Rumunsku začala 

revoluce, synové paní Kösztnerové se aktivně zapojili do agitace, vyráběli a distribuovali 

letáky s výzvou proti tehdejší vládě v Rumunsku. Když začala rodina dostávat anonymní 

dopisy a bylo jí vyhrožováno, rozhodli se odstěhovat do Čech a požádat o politický azyl. 

V Chomutově měli příbuzenstvo a pod záminkou, že jedou na návštěvu za rodinou, se 

dostali v roce 1990 do Čech. V první fázi přijela paní Kösztnerová a dva mladší synové, 

starší syn s otcem zůstali v Rumunsku, aby vše zařídili a později mohli přijet za rodinou do 

Chomutova. Zpočátku jim pomáhala Kateřina Romaňáková, která ubytovala Sofii s dětmi u 

sebe. Posléze se zapojili ostatní příbuzní.  

S příbuznými v Rumunsku paní Kösztnerová udržuje vztahy stále, žije tam její dcera. 

Uvádí, že dodržuje tradice svých předků – vánoce, velikonoce, masopust atd. Má 4 vnoučata 

a 3 pravnoučata. 
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 Uvádí, že v souboru působí od samého začátku. O něco později se zapojil i její 

manžel. Paní Kösztnerová vlastnoručně vyšila několik krojů. Účinkovala v řadě představení, 

ale nejvíce na ni zapůsobilo stloukání másla na festivalu v Rožnově pod Radhoštěm. 

Nezapomenutelnou se pro ni stala i návštěva řeckokatolického kostela v Dobříkově
1
.  Snaží 

se zapojit do souboru rodinu, na zkoušky s sebou bere vnučky, obstarala jim i kroje. Určitou 

dobu v souboru účinkovali i její tři synové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Roubená stavba z roku 1669, přivezená z Chlomce na Podkarpatské Rusi v roce 1930 

senátorem Václavem Klofáčem. 
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Kateřina Romaňáková (roz. Marťáková), nar. 21. 1. 1941  

 

zakladatelka a umělecká vedoucí, předsedkyně souboru Skejušan, členka Výboru pro 

národnostní menšiny při městském zastupitelstvu města Chomutov, členka Komise 

Ministerstva kultury ČR pro kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin, účastnice 

pěti Světových Kongresů Rusínů, autorka scénářů a repertoáru souboru Skejušan. 

 

 Paní Kateřina Romaňáková se narodila na Skejuši. Původ svých předků zná jenom 

z vyprávění svých rodičů, kteří se považovali za Slováky. Pochází ze sedmi sourozenců. Do 

první třídy nastoupila v sedmi letech na Skejuši do slovenské školy. Když byla v polovině 

prvního školního roku, probíhalo stěhování obyvatel slovenské národnosti zpět do 

Československa,–- zde bych asi ještě doplnila, že z toho důvodu byly slovenské třídy 

zrušeny – tedy tak tomu alespoň rozumímproto druhou polovinu školního roku  absolvovala 

v rumunské škole. Do dnešního dne umí číst a mluvit rumunsky. Na dětství vzpomíná jako 

na šťastné období.  

 

 15. 8. 1949 se rodina Kateřiny Romaňákové přestěhovala na Moravu, do obce 

Troskotovice, kde měli příbuzenstvo. Cesta byla zdlouhavá a náročná, cestovali 14 dnů. 

Zpočátku bydleli u příbuzných, po šesti měsících dostali bydlení a usadili se. Její 

spolužákyně (Kateřina Mokrišová, Kateřina Hlínová) nastoupily do školy o třídu níž 

z důvodů neznalosti jazyka, ale Kateřina byla přijata do druhé třídy, protože projevila 

dostačující znalosti. Nelíbilo se jí, když ji někdo považoval za Rumunku.Od mala tíhla 

kumění, organizovala divadlo, které se dostalo až na krajskou soutěž, ale jak děvčata 

vyrůstala, postupně se soubor rozpadl. Studovat nemohla, protože musela pracovat na poli a 

v hospodářství. Přála si být konstruktérem (sama to nedokáže blíže specifikovat). Později 

tvrdě prosadila, aby mladší sestry studovaly. Zvládala všechny hospodářské práce. Od 

šestnácti let pracovala v letní sezóně v lesnictví (sázela stromky) a v zimě - v cukrovaru 

v Hrušovanech nad Divišovkou. Matka Kateřiny Romaňákové nechtěla, aby dcera pracovala 

v JZD, a proto jí poslala za sestrou Marií do Chomutova, kde v roce 1959 Kateřina 

nastoupila do práce jako pomocná síla v kuchyni v restauraci U dvou rytířů. V roce  1961se 

Kateřina provdala za Jozefa Romaňáka. O dva roky později nastoupila do chomutovských 
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železáren jako jeřábnice, kde pracovala 32 let až do důchodu. Má čtyři děti, devět vnoučat, 

dvě pravnoučata. S manželem minulý rok oslavili zlatou svatbu. 

 

 Považuje se za Rusínku.  Říká, že za vysvětlení svého původu vděčí M. Mušinkovi, 

který v roce 1978 v Kamience na Slovensku natáčel film  a  sbíral rusínský folklor, na jehož 

základě později vydal Materiály z výskumu folklóru presídlencov z Rumunska v Čechách a 

na Moravě
2
. M. Mušinka se osobně setkal s matkou paní Romaňákové a jinými Skejušany, 

vysvětlil jim jejich původ a na základě sebraného folklorního materiálu naznačil, že by bylo 

přínosné založit skejušský soubor. 

 Kateřina Romaňáková byla členkou výboru zahrádkářů, kde se  často zpívalo,a nápad 

založit soubor uskutečnila. Začínaly čtyři sestry Marťákovy (Marie, Kateřina, Anna a 

Marta) a jejich dvě sestřenice (Kateřina Romaňáková a Marie Malcovská).  První 

vystoupení se konalo 5. 5. 1990 jen pro krajany. Později se soubor stal členem FOSu a začal 

se účastnit různých folklorních festivalů doma i v zahraničí.  

 Paní Romaňáková je autorkou některých scénářů, které má soubor v repertoáru. 

V průběhu působení souboru a jeho četných prezentací na různých akcích došlo k potřebě 

nějakým způsobem inovovat stávající písňový repertoár. Kateřina začala psát scénáře 

ze života Skejušanů, kde plně využila písňový repertoár.   

Televize Ostrava s K.Romaňákovou a s její sestrou M.Malcovskou natočila 

dokumentární film při příležitosti 60. výročí stěhování Rusínů do Čech a tento film byl 

prezentován v pořadech Babylon a Kosmopolis. 

Paní Romaňáková shání sponzory na činnost souboru, je zvěčněná i na billboardu 

v Chomutově jako aktivistka kulturního života města. Píše do tisku o každé kulturní akci 

souboru, uvažuje o vydání vlastních pohádek a povídek v rusínštině. 

 Uvádí, že dodržuje do dnešního dne tradice svých předků. I přesto, že její děti v  

tradicích nepokračují, zapojovala je postupně do činnosti souboru a doufá, že její dcera po ní 

převezme vedení souboru a nedovolí mu zaniknout. Uspořádala kroniku souboru, která 

pokračuje čtvrtou knihou. Byla by ráda, kdyby v tomto jejím počínání někdo pokračoval. 

 

                                                           
2
Mikuláš Mušinka.  Materiály z výskumu folklóru presídlencov z Rumunska v Čechách a na Moravě. Prešov - Kurov,1975.  
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Adriana Matějková (roz. Trakovská), nar. 27. 10. 1962 

 

 Paní Adriana Matějková se narodila na Slovensku ve městě Nitra. Pochází ze tří 

sourozenců. Matka byla učitelkou na základní škole, otec – konstruktér v závodě Plastika 

v Nitře. Od mala byla vedená k hudbě, folkloru. Považuje se za Slovenku. 

 Základní školu ukončila v Nitře. Tamtéž v letech 1977-1981 vystudovala Střední 

ekonomickou školu – obor všeobecná ekonomika. Po ukončení střední školy pracovala 

v Bratislavě na Ministerstvu hospodářství jako sekretářka. Ve volných chvílích působila 

v tanečním souboru Dimitrovec, dobrovolně pracovala v Domově mládeže a rozhodla se 

absolvovat pedagogickou školu. V letech  1988-1990 absolvovala pedagogické minimum - 

obor vychovatelství při VŠ pedagogické v Nitře. Zároveň pracovala jako vychovatelka na 

základní škole. V tu dobu se seznámila se svým manželem, Jiřím Matějkou, který pocházel 

z Chomutova, a v roce 1990 se provdala. Manželé se přestěhovali do Chomutova a paní 

Adriana v roce 1990 nastoupila jako vychovatelka na základní škole v Chomutově. O dva 

roky později se jim narodil syn, který v současné době hraje na kytaru a působí v kapele. 

Také má vztah k folkloru.  

 V roce 1995-1996  Adriana Matějková pracovala jako učitelka německého jazyka na 

soukromé Střední speciální škole v Chomutově. 

 Od roku 1996 až doposud pracuje v knihkupectví DDD Chomutov. 

 Uvádí, že do souboru Skejušan se dostala náhodně, když navštívila vystoupení 

tanečního souboru Krušnohor, kde měl vystoupení i soubor Skejušan. Zpěv a ukázky tradic 

Skejušanují hodně připomněly domov, a od té doby uvažovala o tom, že by se zapojila do 

činnosti souboru. Zpočátku měla problémy s texty písní v rusínštině. Dnes je členkou 

souboru osmým rokem a považuje soubor za svoji druhou rodinu. 

Po rozvodu s manželem navázala vztah s přítelem Martinem Hajným, kterého taktéž 

zapojila do souboru. 
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MarieLodeová (roz. Marťáková), nar. 3. 4. 1938  

 

 Marie Lodeová se narodila na Skejuši v Rumunsku. Pochází z pěti sourozenců. 

Vyrůstala v domnění, že je Slovenka, protože se k této národnosti hlásili její rodiče, kteří 

vůbec nepřipouštěli, že jsou Rusíni. Avšak v rodném listě je uvedeno, že Marie je Rusínka. 

O historii svých předků téměř nic neví. 

 Marie Lodeová nastoupila do 1. třídy slovenské školy na Skejuši, ve 4. třídě však 

musela přejít do rumunské školy, protože občané slovenské národnosti se postupně 

vystěhovávali do Čech a slovenským jazykem se přestalo vyučovat. Rodina byla postavena 

před fakt přijetí rumunské národnosti, což přimělo její rodiče k rozhodnutí odstěhovat se ze 

Skejuše. 

 Do Čech se stěhovali v roce 1949. První zastávka byla v Chebu, kde byli přechodně 

ubytovániv kasárnách. Protože měli příbuzné v Chomutově, nastěhovali se na půl roku k 

nim. Marie nastoupila do čtvrté třídy v Chomutově. S adaptací neměla větší problémy, ve 

škole spolu bez problémů koexistovaly děti různých národností. Rodiče si ovšem na nové 

prostředí zvykali těžko -  v Rumunsku měli hospodářství, a v Chomutově si zvykali na 

průmysl. Ze strany místních obyvatel nebyly žádné problémy. Paní Lodeová dokončila 

základní vzdělání v Chomutově. V letech  1953- 1992 pracovala ve Válcovnách trub 

v Chomutově jako jeřábnice. Provdala se za Čecha, Čeňka Lodeho. Má 3 syny, 8 vnoučat, 3 

pravnoučata.   

 V souboru Skejušan působila  od samého začátku jeho existence a to i spolu se svými 

třemi sestrami. Tvrdí, že doma nedodržuje žádné rusínské tradice, ani její děti ne. 

Vzpomínku na tradice svých předků oživovala působením v souboru. Lásku ke zpívání a k  

folkloru vstřebala od své matky, která zpívala při každé příležitosti: při praní prádla, vaření, 

pletení, tkaní, žehlení. Je věřící, pravidelně navštěvuje řeckokatolický kostel. V současné 

době soubor nenavštěvuje ze zdravotních důvodů.  
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Anna Kočová (roz. Marťáková), nar. 22. 6. 1941  

 

 Anna Kočová se narodila na Skejuši v Rumunsku. Pochází z pěti sourozenců. 

V rodném listě je uvedeno, že Anna je Rusínka. Z historie svých předků téměř nic neví, byla 

ještě malá, když se stěhovali do tehdejšího Československa. 

 Anna Kočová nastoupila do školy na Skejuši, ale ukončila tam pouze první třídu. 

(tytéž důvody jako v předchozím životopise). 

 Do Čech se rodina Anny stěhovala v roce 1949 (důvody odchodu – viz předchozí 

životopis). Neovládala český jazyk, proto byla zařazena do nižší třídy. Po ukončení základní 

školy Anna vystudovala v letech 1957-1961 Střední zdravotní školu v Mostě, obor 

všeobecná sestra. Od roku 1961 až do roku 1964 pracovala na interně v chomutovské 

nemocnici. V roce 1965 absolvovala nástavbu na Střední zdravotní škole v Ústí nad Labem 

– obor porodní asistentka. Od roku 1966 až do důchodu pracovala na gynekologickém 

oddělení v nemocnici Chomutov. Byla povýšena na pozici staniční sestry. Do dnešního dne 

je aktivní a pracuje brigádně. Je provdaná za Čecha, Jiřího Kočího. Má 2 děti, 4 vnoučata. 

 V souboru Skejušan začala účinkovat o něco později než její sestry. Uvádí, že doma 

nedodržuje žádné rusínské tradice, ani její děti ne. Vzpomínku na tradice svých předků 

oživuje působením v souboru a zpíváním v kostele. Lásku ke zpívání a k národnímu 

folkloru vstřebala od své matky jako její sestry. Je věřící, pravidelně navštěvuje 

řeckokatolický kostel. Účast v souboru ukončila k 31. 12. 2012 ze zdravotních důvodů. 
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Kateřina Hamouzová (roz. Marťáková), nar. 12. 5. 1948  

 

 Kateřina Hamouzová se narodila v Chomutově. O historii svých předků téměř nic 

neví. Kateřině byl rok, když se rodiče rozhodli přestěhovat z Rumunska do tehdejšího 

Československa.  

 

 Po ukončení základní školy v Chomutově Kateřina Hamouzová v letech 1964-1969 

absolvovala Střední průmyslovou školu v tehdejším Gottwaldově. Po ukončení školy rok 

pracovala ve výrobním kožedělném družstvu Snaha v Teplicích. Od roku 1972 pracovala 

v Nemocnici s poliklinikou v Chomutově jako úřední administrativní síla. Od roku 1979 do 

roku 2001 pracovala na inventárním oddělení NsP Chomutov a posléze až do důchodu 

pracovala na RHB na pozici lázeňská (definice Kateřiny Hamouzové). Je provdaná za 

Čecha, Stanislava Hamouze. Má 2 děti, 4 vnoučata. 

 

 V souboru Skejušan je od samého začátku, byla u jeho zrodu. Tvrdí, že nedodržuje 

žádné rusínské tradice. Vzpomínku na tradice svých předků oživuje působením v souboru a 

zpíváním v kostele. Lásku ke zpívání a folkloru stejně jako její sestry vstřebala od své 

matky. Je věřící, pravidelně navštěvuje řeckokatolický kostel. Účast v souboru ukončila 

k 31.12.2012 z rodinných důvodů.   
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Marta Abtová (roz. Marťáková), nar. 29. 9. 1950  

 

 Matra Abtová se narodila v Chomutově. Pochází z pěti sourozenců. O historii svých 

předků nemá téměř žádné informace. Byla nejmladší ze čtyř sester, musela hodně pracovat a 

pomáhat rodičům v hospodářství a pečovat o mladšího bratra. V tu dobu to cítila jako 

křivdu, dnes už to hodnotí s nadhledem. 

 Základní školu Marta Abtová ukončila v Chomutově. Po jejím ukončení vystudovala 

v letech 1965-1968 Střední kožedělné učiliště v Teplicích – obor brašnářka. Po ukončení 

v Teplicích rok pracovala. V letech 1969-1976 pracovala v opravně kožené galanterie, kde 

se postupně vypracovala na vedoucí sběrny. Po ukončení mateřské dovolené v letech 1979-

1983 pracovala na OHS (okresní hygienická stanice) jako sanitářka. Po druhé mateřské 

dovolené se vrátila tamtéž a od roku 1986 až do roku 1989 pracovala v opravně obuvi Snaha 

v Chomutově. Od roku 1990 začala podnikat v oblasti opravy kožené galanterie. Je 

provdaná za Čecha, Josefa Abta, má 3 děti, 5 vnoučat. 

 V souboru Skejušan je od samého začátku, byla u jeho zrodu. Lásku ke zpívání a k  

folkloru vstřebala od své matky. Vzpomínku na tradice svých předků oživuje působením 

v souboru a zpíváním v kostele, který pravidelně navštěvuje.Členství v souboru ukončila 

k 31.12.2012 z rodinných důvodů. 
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Kateřina Hirnšálová (roz. Hlínová), nar. 4. 7. 1964 

 

 Kateřina Hirnšalová se narodila na jižní Moravě, ve Valticích na Břeclavsku. Pochází 

ze tří sourozenců. Její matka se narodila v Rumunsku na Skejuši v roce 1942 a do dnešního 

dne se považuje za Rumunku. Je v příbuzenském vztahu s rodinou Marťákových. Kateřina 

vyrůstala v prostředí, kde se mluvilo ukrajinsko-rusínsky, proto rusínské řeči rozumí, ale 

mluvit neumí. Z historie svých rodičů a prarodičů si toho Kateřina pamatuje velice 

málo,lásku k rusínskému folkloru zdědila od své matky. 

 Po ukončení základní školy ve Valticích Kateřina v letech 1979-1982 absolvovala 

učiliště při Pražských obchodních domech Prior – obor textil. Po ukončení pracovala jako 

prodavačka v Pražském obchodním domě Prosek na oddělení galanterie a textil. V roce 

1984 se Kateřina přestěhovala do Chomutova, kde bydlela její sestra. Tam se seznámila se 

svým prvním manželem a provdala se. Za rok se jí narodila dcera. Po mateřské dovolené  

krátcepracovala v Ústavu pro mentálně postižené v Chomutově jako pradlena, poté 

v Precioze ve Všestudech u Chomutova jako mistrová. Od roku 1992 pracovala střídavě 

jako prodavačka v různých obchodech na Chomutovsku. Od roku 2000 doposud pracuje na 

jatkách v Jirkově u Chomutova.  Je podruhé vdaná, má dvě dcery a dvě vnoučata. 

 V souboru Skejušan působí od roku 2009 i se svým manželem Milanem Hirnšalem.  
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Milan Hirnšál, nar. 2. 2. 1977 

 

 Pan Milan Hirnšal se narodil v Chomutově, je české národnosti. Pochází z pěti 

sourozenců. Základní školu ukončil v Jirkově u Chomutova.Pracovat začal ve svých  15 

letech jako přidavač na stavbě. V 17 letech nastoupil do firmy Hulvát a Holomek, kde 

vykonávál práce všeho druhu – zámečník, truhlář, elektrikář, zedník atd. Od roku 2011 až 

doposud pracuje v truhlárně v Chomutově jako truhlář. Je podruhé ženatý, má dvě děti, 

dceru z prvního manželství má ve vlastní péči. Do souboru Skejušan se poprvé dostal se 

svojí manželkou Kateřinou Hirnšalovou, kam byli oba pozváni jako hosté na masopustní 

veselici. Manželka pana Milana se zapojila ihned a on o něco později.  

 V souboru Skejušan  Milan Hirnšal působí od roku 2009. Spolu s manželkouvětšinou 

ztvárňují manželské dvojice. 
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Marta Lednová (roz. Alexová), nar. 2. 10. 1943 

 

Paní Marta Lednová pochází z rodiny Rusínů, narodila se na Skejuši. Původ svých 

předků zná pouze z vyprávění svých rodičů, kteří se považovali za Slováky. Pochází ze tří 

sourozenců.  

 V roce 1947 se rodina Marty stěhovala do Čech, Martě byly čtyři roky. Její rodina se 

usadila v Chomutově. Začátky byly náročné.  Rodiče byli zvyklí pracovat v hospodářství, 

zde si museli zvykat na práce v průmyslu.  Základní školu Marta ukončila v Chomutově. 

V 15 letech utekla z domova do Varnsdorfu, kde plánovala studovat střední školu. 

Nedokázala ovšem žít na internátě a vrátila se domů. Občas pracovala brigádně: vykládala 

na nádražích, prodávala v bufetu ve Válcovnách trub a železárnách v Chomutově.  Práce ji 

bavila, osvědčila se a posléze absolvovala kurz na prodavačku. Postupně se vypracovala na 

pozici vedoucí kantýny, kde měla pod sebou 6 zaměstnanců. Je vdaná, má 3 děti, 6 vnoučat.  

 Lásku k folkloru Martě předala její maminka, která ráda zpívala. PaníLednová své děti 

vychovávala jako Čechy. Vztahy s původní rodinou neudržuje, rusínské tradice nedodržuje.  

 Do souboru Skejušan se dostala přes Kateřinu Martínkovou v roce 1997. Zpočátku 

pouze navštěvovala vystoupení, později se zapojila.  Marta Lednová v souboru převážně 

zpívá. Myslí si, že největší zásluhu v činnosti souboru má paní Romaňáková a doufá, že její 

štafetu přebere sestra paní Romaňákové, Marta Řáhová.  
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Josef Šatník, nar. 11. 11. 1933 

 

 Pan Josef Šatník se narodil na Slovensku v obci Rohožník, okres Humenné. Pochází 

ze šesti sourozenců, z rodiny Rusínů. Sám sebe považuje za Rusína.  

 Základní školu ukončil v Rohožníku, i když s přestávkami, protože byla válka a dva 

roky ve škole výuka neprobíhala. Matka Josefa zemřela, když mu bylo 15 let a on musel do 

práce. Zpočátku pracoval jako pomocná síla na stavbách silnic v místě bydliště, později 

v Hencovcích v papírnách jako dělník. Za dva roky nastoupil základní vojenskou službu 

v Senici nad Myjavou.  

 Po absolvování vojenské služby se přestěhoval do Mostu v Čechách za prací, kde se 

oženil a založil rodinu. Pracoval jako dělník na stavbách. Po vypršení smlouvy v Mostě 

Josefa oslovila firma Průmstav Pardubice, která měla pobočku v Ústí nad Labem a byla mu 

nabídnuta práce na tlakové plynárně Užín. Pod touto firmou pracoval jako dělník až do 

důchodu. Soužití s manželkou se nepovedlo. Po rozvodu se pan Šatníkpřestěhoval do 

Chomutova do podnikového bytu. Přesné roky si nepamatuje. Má dvě děti. 

 Z původní rodiny je naživu pouze bratr, který zůstal na Slovensku a s nímž se pan 

Šatník občas setkává. Tradice svých předků nedodržuje, ale chodí do kostela a mluví 

rusínsky, když je ve společnosti Skejušanů. Je věřící, pomáhá v kostele jako kostelník.  

 V kostele se poprvé dozvěděl o existenci souboru Skejušan, kde ho oslovila paní 

Romaňáková. Zhruba od roku 1994 (přesně si nepamatuje) je jeho aktivním členem. Hrál 

několik úloh v různých scénkách. Účinkování v souboru mu dává možnost mluvit svojí 

rodnou řečí. Děti pana Šatníka nemají žádný vztah k folkloru.  
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Eva Loudová (roz. Kejaková), nar. 20. 9. 1950 - ekonom, hospodář 

souboru Skejušan 

 

 Eva Loudová se narodila v Chomutově, dva roky po přestěhování svých rodičů 

z Rumunska z obce Skejuš. Původ svých předků zná pouze z vyprávění svých rodičů, kteří 

se považovali za Rusnaky a z kronik, které objevila v Kamience na Slovensku. Paní Eva se 

hlásí k tomu, že je Rusínka. Pochází ze sedmi sourozenců. Mezi členy rodiny v domácím 

prostředí se mluvilo rusínsky, ale ve škole měla pocit, že se jí spolužáci vysmívají za její 

nářečí, proto se odmalička snažila mluvit česky. Se svými příbuznými na Skejuši a 

v Kamience se stýká zřídka. Dodržuje zvyky a tradice svých předků. 

 Základní školu ukončila Eva Loudová v Chomutově. Po ukončení 9. třídy studovala 

v letech 1969-1973  Střední odborné učiliště s maturitou při Výrobním družstvu Fotografia 

Liberec. Po ukončení tam nějakou dobu i pracovala.  V roce 1969 se  provdalaza Václava 

Loudu a porodila krátce po sobě dvě dcery. Po mateřské dovolené v roce 1974 nastoupila 

jako odborný referent do České spořitelny v Chomutově, kde pracovala 35 let. Mezitím 

dálkově vystudovala Střední ekonomickou školu v Žatci a získala druhou maturitu. V roce 

1994 nastoupila do pojišťovny Kooperativa v Chomutově na pozici vedoucí kanceláře a 

zástupce obchodního ředitele. Tam pracovala do roku 2007.  V letech 2007-2009 pracovala 

na pozici odpovědné vedoucí ve Fitness a SQUASH centru v Chomutově. Má dvě dcery a 

šest vnoučat. 

 Paní Loudová je jedním ze zakládajících členů souboru Skejušan. S nadšením se 

věnuje jak umělecké činnosti souboru, tak i jeho ekonomickému zázemí. Píše projekty, má 

na starosti pokladnu, zajišťuje sponzory na činnost. Je hudebně nadaná a proto většinou 

zpívá, ale ztvárnila i několik rolí.  
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Komentář k životopisům  

 

Na závěr bych ráda zdůraznila, že tato příloha obsahuje životopisy členů souboru – 

tzn. autentické vzpomínky. Jak je patrno z jejích vyprávění, téměř všichni, až na pár výjimek, 

tvrdí, že nedokázali svým dětem předat lásku k rusínskému folkloru. Někteří jako důvod 

uvádí nedostatek času, někteří dokonce tvrdí, že se jejich děti a vnuci za své rusínské kořeny 

stydí. Soubor stárne, průměrný věk členů souboru je 65 let. Poslední dobou se do souboru 

začleňují i lidé jiných národností, například místní Češi a Slováci. Jedná se o Ladislava Lojku  

(v souboru od roku 2007 - Slovák), Petra Zdobinského  (v souboru od roku 2011 - Čech), 

Miroslava Dupaka  (v souboru od roku 2010 - Čech), Richarda Lesaye  (v souboru od roku 

2011 - Slovák), Karla Černého  (v souboru od roku 2011 - Čech),Moniku Stachovou(v 

souboru od března 2012 – Češka).  Každý z nich má svůj důvod k účinkování v souboru, ale 

všechny spojuje láska k lidovým tradicím, láska k folkloru. Problémem je, že ne všichni 

členové souboru souhlasí s tím, aby v něm účinkovali lidé, kteří nemají rusínské kořeny. 

Například sestry Marťákovy tvrdí, že soubor přestává být rusínským souborem, že se vytrácí 

úcta k rusínskému kroji a domnívají se, že by soubor měl ukončit svoji činnost. Samy 

k 31.12.2013 ukončily členství v souboru. Jako oficiální důvod uvedly zdravotní a rodinné 

důvody.Ale dá se předpokládat, že důvodem byl rovněž onen nesouhlas. 

 

 


