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Rozhovor I. Emil 
 

Místo: Znojmo       

Datum: 23.3.2014 

Výzkumník:  Aleš Komárek 

Informátor: Emil 

Legenda: V = výzkumník R = narátor 

I ČÁST. AUTOBIOGRAFIE 

V: Dnes je 23. března 2014 a já jsem Aleš Komárek a budu vést dneska rozhovor s Emilem. A narodil se v roce 

1947. Já bych ho chtěl poprosit, jestli by nám, mi, chtěl něco říct zkráceně o svém životě , kde se narodil, kde 

vyrůstal a tak. Jestli bys mi mohl povykládat. 

R: Narodil jsem se v Popicích, což je malá vesnička u Znojma a narodil jsem se doma, protože tehdy byly ještě 

porodní báby a nemocnice byla daleko. A tam jsem vyrůstal až do 23 let. Kde jsem vychodil základní školu, 

tříletku, pak dva roky v Konicích, a zbytek v měšťance na Loucké ve Znojmě. Po vychození školy jsem se šel 

učit do Brna do EJF, kde jsem se vyučil frézařem, a po ukončení školy jsem odešel na brigádu na Rožínku na 

tvrdou manuelní práci, vykládku vagonů, kde jsem vydržel až do vojny a dva roky jsem odsloužil vojenskou 

službu v Hodoníně, a pak jsem se zase vrátil zpátky už do Znojma, kde jsem si našel práci v naviárně motorů a 

poté jsem přešel na dráhu, kde jsem začal jako průvodčí nákladních vlaků, pak dodatečně jsem si udělal zkoušky 

vlakvedoucího, a zbytek do důchodu jsem dojezdil ve Znojmě u téhož podniku. 

V: Hmm 

R.Tečka. 

V: To bylo hezký děkuji. Takže když začneme úplně na začátku, tak říkáš, že ses narodil v Popicích, tak mě 

řekni, popiš trošku co sou první vzpomínky, co si pamatuješ z dětství, cos dělal a jak to tam vypadalo třeba. 

R: No dětství jsem měl úplně nádherný, protože na vesnici, bylo nás tam pár kluků, kteří drželi nějak 

pohromadě. Něco jsme sportovaly, něco jsme si hrály jako děcka, a bylo to krásný mládí, protože rodiče, jako, 

jelikož jsem měl jenom mámu, tak moc času na mě neměli, tak jsem byl dítě ulice, nebo dítě vesnice. A jako 

mládí bylo úplně nádherný. 

V: Hmm. No a co jste třeba dělali, když jste byli s klukama venku? Taková první vzpomínka? 

R: No, to buďto se čutá fotbal, v létě sme byli u rybníka vod rána do večera. Naše jídlo bylo to, co dala příroda, 

to znamená vod třešní sme začínali, švestkama sme končili, takže doma sem toho moc nesněd. A, no toulali sme 

se vlastně, hlavně ta příroda taky, že sme dělali špacíry k vodě, k Dyji do Provaznic ještě, kde sme se chodili 

koupat třeba mezi splavy, ale nebo pytlačili ryby na rybníku. Tak jak kluci v té době a (pauza) to tak nějak bylo. 

Tam nebyl jiná volba. 

V:Co tím myslíš, tam nebyla jiná volba?  

R: No tam nemohls nic expertně dělat jako špičkové sport to nešlo, na to sem nebyl ani vybavené na nějaké 

špičkovej sport. Takže sme to proflákali vlastně, to mládí. Jo, že my sme neměli, nebyli počítače, nebylo nic. 

Takže jiný zaujetí, já sem viděl poprvní televizu, a to sem se díval ještě přes plot mě, bylo deset let, takže jiná 

volba nebyla, jediný, co sem ráno třeba poslouchával, když bylo třeba neděla, protože v sobotu se ještě chodilo 

do školy, tak sem poslouchával rádio, a tam tehdy byly krásný příběhy třeba z Velikonočního ostrova, tak to sem 

měl ucho na rádiu a poslouchal sem tady toto, a to bylo jediný, co sme měli. Jinak nám zbyly knížky na čtení. 

Pohádky, příběhy, a těch bylo doma dost těch knížek, protože matka ještě sem tam něco pučovala z knihovny. 

Takže těch příběhů jako děcko sem přečetl hodně jako. 

 

V: Hmmm. A co si třeba četl rád za knížky? 
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R: Noo, tak tehdy to byly ty klukovský, ne, vod Káji Maříka, Malej Bobeš, všelijaký takový ty příběhy, dobový. 

To, co tehdy vyšlo. Vono toho sice moc nebylo ale, noo, ale pohádky, od Boženy Němcové a Erbena a takový. 

V: Hmm, a jaké jsou tvoje vzpomínky, když si vzpomeneš vlastně na první, když si šel vlastně do školy 

v Popicích? 

R: Tam byly tři třídy, v jedné třídě, takže učitelka vždycky jednomu zadala, jedné řadě zadala úkoly, druhou 

učila, a třetí zase měla  jinej úkol. Takže tři třídy v jedné místnosti, no a ( pauza) bylo to prima. Mně se to jako. 

No já nemám jako problémy s tím, protože ta učitelka byla strašně příjemná a navíc to byla jako taková dost 

známá, vona kamarádila s mámou. A mně se ve škole, jako tam líbilo. Protože sem jako, mně to šlo, já sem se 

nemusel vůbec učit. A takže to co sem chytal ve třídě ze školy, tak už sem nemusel nikde dohánět, no. 

V: A maminka dělala co za práci? 

R:No, matka tehdy, tu nechtěli zaměstnat nikde, protože tata ji zkazil reputaci, že se dal ke komunistům a pak ho 

vyhodili, nebo pak vystoupil, teď už nevím, jak to bylo, (smích), ale tím pádem si podepsal ortel a matka to 

odnesla., protože tata umřel ,a tím pádem matka nesla tady ten ortel furt, a proto nemohla být zaměstaná tam, a 

onde, protože byla takovej třídní nepřítel místní, ne. A tak vypomáhala, jeden čas dělala v JZD, a vypomáhala 

tamtěm ještě místním, co tam mívali, jako trochu sedláci byli, tak těm vypomáhala. No a živila se jak se dalo, a 

až potom, když sem byl ve 4. třídě tak nikdo už nechtěl dělat tam v hospodě, no tak to vzala a začala dělat 

hospodskou, no. 

V: V Popicích? 

R: V Popicích, no. A to sem ju potom viděl už ještě míň než předtím, protože když sem přišel ze školy, tak ta už 

měla votevřený a přišla v 11 večer a já už sem spal zase, takže sem ju viděl ráno chvílu, než sem se voblíkl a 

najedl do školy a to bylo jediný co sem ju viděl za celej den. Jedině že se šel třeba za ní se podívat, jo, ale 

většinou sem byl pořád s klukama venku. Takže já sem se doma moc nezdžoval, no. 

V: No a v těch Konicích, tam je jaká první vzpomínka? Tam si vlastně chodil od 4. třídy si říkal. 

R: No, 4.,5. třída, sem chodil v Konicích. No, to už sme chodívali někdy pěšky, někdy autobusem, i když 

autobusem vono to bylo úplně jedno, protože tam se zase slezlo z kopca dólů, a na kopci nahoře  v Konicích nás 

vysadil autobus a zase sme museli jít dolů, a když sme šli zkratkou, tak sme šli po rovině a byli sme tam za 10 

minut. Noo, a tak, to sme tam, chodila nás partia zase, protože na ten sedmačtyřicátej ročník byl jeden 

z nejsilnějšíách, poválečnějch, takže celá partia sme chodívali, a po cestě sme si vyprávěli, a takže vždycky nám 

to jako uteklo, ale prima, jako jo, vzpomínám na to rád. 

V: Takže hezký vzpomínky takhle vlastně na tu školu i na ty místa? A Konice, jak si to mám představit, když to 

můžeš popsat jako to místo? Jak to vypadalo nebo byla to součást Znojma tenkrát? 

R: Noo, tehdy to byla, tehdy když se tam stěhovali vod 45, když to zabírali po Němcách, protože tam bylo 

převážně německý obyvatelstvo, který bylo vysídleno, no tak každej si zabíral třeba dva baráky. Jeden si vzal na 

bydlení a jeden na náhradní díly, jo. (smích) A to byl vždycky barák a sbor, a to vidíš sám, že dneska tam jedeš a 

sou tam takjový proluky mezi barákama, ne. Tak každé zabral dva baráky, někde na náhradní díly, na dřevo a na 

křídlice nebo takový, a v jednom bydlel. A v těch vybydlenej vlastně barákách sme si hrávali, tam sme dělali 

přepadávky, a takový, a chodili sme tam tajně kouřit do těch baráků. Aaa. A.  

V: To je zajímavý. 

R: A potom až v osmašedesátým už to moc tlouklo, protože se začaly trochu votvírat hranice s Rakouskem, tak 

začali sem jezdit Rakušáci jako na návštěvu, i ti bejvalí, co tam jako bydlívali, ne. Ve vesnici, takoví nějací 

potomci nebo přímo voni a byla to vostuda, protože to vypadalo hrozně, bylo to jak rumniště. Tak vzali 

buldozéry a ty proluky vyčistili. 

V: Von to jako udělal stát, si to nějak zařídil? 

R: Vono to udělalo město asi Znojmo nebo já nevim jak, ale vypadalo to katastrofáln, tak v 86, když se trochu 

pohnuly ledy, tak se to vyplanírovalo, takže se udělaly proluky, a už to nebyly bory vlastně. Noo. 

V: A jak velká byla ta vesnice? 
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R: No, já nevim, myslim, že nejvyšší číslo je tam 91, no ale s těma prolukama, takže tam bylo takovejch, co já 

vim, 60 obytnejch baráků. 

V: Hmm. A patřilo to tenkrát městu Znojmu nebo jak to bylo? 

R: Ne, to byly samostatný obce všechno. (pauza) To tam byla dokonce i věznica místní. Takže až komunisti 

z toho udělali zánikovou obec. Protože oni udělali střediskový obce, ne, to byl takovej přiblblej nápad. Tak dělali 

střediskový obce a v Popicích se nesmělo vůbec stavět, tams mohl opravit barák ale nesměls stavět. Až po 

převratu, až Komanči zašli do jihu, tak teprve mohli lidi v těch prolukách zase začít dál si přistavovat nebo stavět 

nový baráky. 

V: Jasný. Takže vlastně ty Popice byly omezený tím, že byly blízko u hranic... 

R: Noo, to za prvý, protože dráty, byly, tam byly daleko ještě blíž vesnice. Havraníky, Hnánice, ty byly přímo na 

čáře. Ale nevím zkrátka proč ty Popice, tam když prošel nějakej cizinec, tak ty místní udavači už letěli a hlásili 

na rotu, kde vlastně byli celá,... na rotu se řikalo, že tam byla celá, celá ta hlídka, která hlídala hranice, ne, tak 

volali na rotu, že je se tam pohybuje nějakej nepřítel třídní  nebo co to byl nebo jak to hlásili a za chvílu už tam 

byla eskorta vojenská a už ho drátovali co je, a co tam dělá a já nevim co všecko. To už bylo hlídaný tady toto 

pohraničí. No a bylo to jak v blázinci, to jo. Tady v týmto. 

V: A pro tebe jako pro malýho kluka to bylo omezující nebo jak? 

R: Ne, to jako mně, my sme toto ani nevnímali, no a tam dělala, lidová milice tam dělali cvičení, a takovýdle, ale 

nás to jako vůbec, nás se to jako netýkalo. Vůbec to, toto sme vůbec nevnímali. 

V: Dobře, a ještě něco z tvýho dětství, vlastně, potom vlastně si odešel do Znojma. Takže od 6. třídy? 

R: No, pak sem začal chodit do Lóky do školy, a za mně začala povinná devátá třída, to znamená tři, šest, sedm, 

osm, devět, štyry roky vlastně sem chodil tady ve Znojmě, no a to sme zase tedy někdy chodívali pěšky a někdy 

autobusem, nebo spíš autobusem, a někdy, když, jelikož to spojení bylo takový všelijaký, tak sme třeba někdy šli 

i pěšky domů no.  

V: Jak to bylo daleko takhle z toho? 

R: No, to je, no přes kopec to bylo, já nevim, pět kilometrů , no a po silnici devět, no 

V: No a jakej to byl rozdíl vlastně od tý doby co si začal chodit do města do školy? Začalo to být jiný lidi kolem 

sebe nebo ty stejný nebo jako co se tam změnilo? 

R: To pořád sme jezdily, to, co sme vyrůstali, s děckama, tak zase všichni sme zase vlastně nastoupily na tu 

měšťanku, a nebyl problém, ty děcka, co sme chodily do lóky většinou byly, taky z vesnic z Oblekovic, ze 

Šalsdorfa, ze Šebestovic. Takže jako přímo městský děti tam nechodily, tam chodili vlastně samý vesničani. A 

du si zakouřit (smích) 

============================PAUZA======================================== 

V: Takže sme vlastně skončili u toho, jak si ve Znojmě chodil na základní školu. A pak vlastně si řekl, že si šel 

do Brna. A jak si se dostal nebo proč zrovna si šel do Brna? 

R: Noo tak, to bejvaly, ve školách se dělaly takový jako nábory. Noo,tak jak, vono to je do dneška myslim. Noo 

to lákaly, učňovský střediska, kde měli. A já sem byl v EJF. A tam měli učňovský středisko svoje. 

V: A co to je to EJF? 

R: Elektrotechnický závody Julie Fučíka. To byl takové relikvie ještě pozůstatek, ne. A to byla továrna, kde se 

vyráběl třeba celej LDRko blok pro Assuánskou přehradu, pro Násira tehdy. No a tam sem se právě vyučil 

frézařinu. Ale zase tam přišli takoví ti naběrači, no a my sme to hned podepsali, že nás lákali na brigádu, že 

dostaneme 500 hned, no a 500 po roce, tehdy to byl ještě peníz. A tak sme se s kamošem přihlásili a šli sme na 

Rožínku tvrdě makat na vagóny.  

V: Takže počkej, teďkon sme se stý střední školy dostali na tu Rožínku, a tam si byl teda jak dlouho v tom Brně? 

R: Noo, rok a půl asi. Rok a půl, než mně přišel povolávací rozkaz na vojnu. 
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V: Aha, takže si nešel na vojnu, ale šel si na tu...šel si na vojnu? 

R: Šel sem na vojnu, no a dva roky sem byl v Hodoníně. To bylo, to byli mostaři a jinak se jim řikalo petepáci, 

protože tam základní výcvik trval šest měsíců a zbytek sme chodili makat kamkoliv, třeba sme byli na Šumavě 

v ňákym Arnoštově, kde sme stavěli ňákó lesní silnicu pro svoz dřeva, takže sme tam dělali rigoly a takový ty 

vyčisťovali, čistící práce a takový věci, štěrk rozhazovali. Takže tam sme byli na brigádě a pak sme se vrátili, to 

už bylo po okupaci, zpátky do Hodonína, no a tam sme zase chodívali krompáčovat technika s lopatama, a tam 

sem to vlastně dosloužil, zbytek vojny. 

V: Hmm. No a kolik ti bylo, když si skončil vojnu? 

R: Asi 21, já už ani nevim přesně. 

V: Hmm, a pak si jako, pak si, ta Rožínka byla kdy teda? To bylo...? 

R: No, tam sem šel myslim v 67, ne v šesta... nebo v 65 dokonce, já už ani nevim přesně. Protože já sem byl, 

v 67 sem nastoupil na vojnu v lednu a v 68 přišli Rusi, takže já sem měl vlastně půl roku do konce vojny už 

jenom, když přišli. No a to nás právě, když přišli Rusi, tak to mě zastlihlo v tým Arnoštově, no a takovou 

perličku, že sme tam udělali na silnici, to byly vojenský újezdy, a tam byl třeba, já nevim, vono se tomu říkalo 

Arnoštov a tam byly tři baráky všeho všudy, ne. A my sme tam natahali sekačky, a takový ty, žací stroje, a 

všecko možný na silnicu, když tam projížděli Rusáci. A teď tam přijel s tankem jeden, takovej vojáček vykoukl 

ven a podíval se a haha, se zasmál. Takhle se zavrtěl nad tím tankem a rozházel to po poli a jeli dál. (smích) 

Jenže my sme měli barák hnedka u silnice a nám bylo ouvej, protože řikám mu prdne v kouli a bouchne nám do 

baráku a je po nás ne po všch. (smích) A jedna taková perlička, byli sme ve Zbytinách a, no a s kytarou 

samozřejmě, a to sme tahali pořád tu kytaru, a to sem s ní jel dom a najednou sme skončili z hospody, a byly tři 

ráno a na barák se nám už nechtělo, takže přespímev ňáké stodoli, ne. Tak sme vylezli na prv nahoru po žebříku, 

byla něco vopuštěnýho, jenže vono už tam nebylo seno nic, tak sem byl přikrytej kytarou, ne a ráno sme se 

probrali z té agónie, (smích) pivní, a šli sme dom. A voni tam tehdy Rusáci tábořili v lese, a my sme o nich 

nevěděli, ne. A my sme najednou zjistili, že sme v jejich táboře a že deme přes jejich tábor a voni mívali takový 

hadry pracovní, jak sme měli my, takový světle hnědý, a voni si mysleli, že k nim patříme nebo co. A voni 

rozsvítili svíčky a běhali tam jak šílení, ne. A my vožralí sme šli přes ten jejich lágr a bylo nám zase ouvej, 

protože řikám kurňa dyť víme houby, co tam ňákej oficír vyleze, a von nás zabásne, ne. (smích)  A voni neměli 

hlídky nic, voni se tam cítili úplně jistí, jako jo, voni vůbec ňáká varta nebyla nic, jo. Tak my sme ten tábor 

prošli. A pak sme si teda voddechli, no. A šli sme pěšky, to bylo teda 7 kilomentrů, až do toho Arnoštova, ne. 

Noo, tak to byly takový srandičky s Rusama tam. 

V: Takže vzpomínky na vojnu nejsou úplně nejhorší pořád, jo? 

R: Noo, tak vona je sranda vždycky a všude, když to de, a, a i když je ouzko, tak vždycky se najde ňákej humor. 

V: Jo, jasně, a po tý vojně si šel teda pracovat. 

R: No, to sem tady šel na to náborový, no to tady vedl ňáké Franc. To byl jako pracák, to bylo, jo... 

V: Tady ve Znojmě to bylo? 

R: No, tady ve Znojmě, ale to nebyl pracák jak je dneska. Tam zkrátkas prácu s musel dělat jako, jo, domas 

nemoh bejt, to neexistovalo, jako ne. To byla vlastně pracovní povinnost každýho. Kdo si dovolil nedělat, tak to 

byl nějakej vykuk, anebo já nevim i většinou za to šel sedět, žejo, že mu dali paragraf příživnictví a šel. Noo, a 

tak to Franc mně tehdy nabízel tam v Motorpale, že bych šel dělat to svoje řemeslo, ne, a když sem viděl, co tam 

dělali, protože Motorpal, to byly čerpadla, co dělávali, ne. A že bych tam byl jak cvičená vopica, jo, dělat tři 

pohyby denně, celej den, tak to jako sem vzdal a řikám, to já dělat nebudu. No a dostal sem se teda do navijárny 

motorů, ne, a tam sem jako boural motory a dával zas do kupy. A tam sem byl přes rok něco. A po 21. srpnu, 

protože bylo výročí v 70. roku, ne, tak sem nakoupil Primerosky, napustil sem to plynem, a uvázal sem černej 

fábor a poslal sem to nahoru, ne. Jenže zapomněl sem, že na proti byl okres, a tam byli samý ti už prověření 

Komanči, a druhej den tam byla kriminálka ne (smích), co to mělo bejt, no smuteční prapor no co, je rok 

okupace, ne. 

V: A jak to dopadlo? 

R: (smích) a Cidlínskej mě potom zavolal. Von byl takovej hodnej dědula, ne. Mě zavolal, a řiká, Jirko, já 

s tebou souhlasím, ale budeš si muset najít jiný zaměstnání (smích). 



 

 

5 

V: Takže se to provalilo, žes to byl ty, nebo jak? 

R: No, tak, noo. 

V: Takže už si měl ňákej zápis někde, ne? 

R: Nee, to asi ne, to řešil von, takhle se mnou jenom. 

V: Hmm 

R: A von říká, ty bys je tady zkazil. A tak sem se domluvil tehdy se Škřařoupkem a von řiká, poď na dráhu, tam 

berou, ne. A já sem k tomu přistupoval tak, že potom už sou jenom kominíci, nebo něco takovýho jako 

podřadný, ne, anebo cestaři. A najednou sem zjistil, že je to zajímavá práce, protože tams musel hlavu používat 

taky, aby to vydedukovali, jak to nejlíp udělat a nejrychleji a nerozmlátit něco, a to. A mně se tam celkem 

zalíbilo, a vydržel sem tam právě až do důchodu, no. 

V: Hmm (pauza) takže to bylo příjemný na dráze, takhle? 

R: Noo, příjemný, noo tak, von jinej výběr nebyl, že jo, tak vono je lepší se koukat z vokna, to je nejlepší hokna, 

ale ta práca mě celkem jako bavila jako, že neměl sem taky problémy tam, tak já si zvyknu na všechno, že jo, to 

jako, v tom nebyl jako problém, ale, někdy sem přišel domů utahanej unterhund, že. Když si vzpomenu, jak sem 

tebe nesl tam z těch Mašlovic chvílama na zádech, jak si už nemoh, ne, a si řikám, já du na noční a ještě mám ty 

galeje. To byly  Vokříšky, ne, a tam sem naběhal za noc třeba 16 kilometrů. 

V: To si dělal vlakvedoucího, nebo? 

R: Noo, ale to sem naběhal jako vopravdu, ne, že bych to vodchodil, jo, tam sem běhal na schůdky nahoru, 

seskakovat za jízdy a furt dokola, jo, takže žádný ňáký klidná chůze, jo. Takže vono těch kiláků sem naběhal, a 

vono, když to máš dělat celou noc, a eště sem byl utahanej jak vůl tak. (smích) 

V: hmm, dobře, takže to tak chronologicky tu práci máme tak ňák, a ještě by mohlo být možná zajímavý. Vlastně 

děti máš, ne? 

R: Nooo, mám dva sviště, po deseti letech vod sebe (smích). To první se nevyvedlo vůbec to manželství, to 

druhý vo něco líp, ale taky to nedopadlo valně, Werich by řekl nevalně, no. Aa... Ale já sem to přijmul všecko 

jako, tak to má asi být, no. Já sem takovej stoik v životě, že, asi to tak někdo nařídil, že to tak má bejt, noo. 

V: Noo, dobře, tak myslím, že tímto můžem tu první část uzavřít. Krátce si řekl něco o sobě. Chceš ještě něco 

sdělit, co by...? 

R: Nee, nechci nikomu nic sdělovat. 

V: tak ti zatím děkuji. 

=============================PAUZA========================================= 

 

 

 

II. ČÁST. VOLNÝ ČAS 

V: No, takže sme se dopracovali k druhé části rozhovoru, a takže bych se tě chtěl optat, jak si trávil svůj volný 

čas a jak na to vzpomínáš. A dám ti vlastně vždycky takovej jakoby návrh na otázky a můžeš si o tom vlastně 

sám povídat, jak tě napadne. Když se dostanem úplně někam jinam, tak to taky nevadí, takže je to spíš na tobě, 

kam se dostanem. Takže když si vzpomeneš prostě...my sme se nějak rozhodli že v 69 v únoru si se vrátil 

z vojny. To můžem brát jako takovej začátek toho období až po sametovou revoluci. Takže v té době, když si 

vzpomeneš, jak si trávil svoje víkendy, nebo prostě svůj... 

R: Noo, tak když už sem byl na dráze, tak tam sem mně to začalo líbit už jenom z toho prostýho důvodu, že 

tehdy už se sice v sobotu nedělalo, ve fabrikách, ale začal sem chodit na ryby, a mně vyhovovalo, že tam můžu 
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jít třeba v pondělí nebo v úterý a že tam není invaze rybářů. Protože všichni o víkendu třeba mazali k vodě a já 

sem sám byl sám. A to bylo to krásný, že sem se tam sám mohl kochat přírodou, naproti mně tam chodívali 

mufloni, srnky za zádama, jeleni, takže, divočáci, takže sem vlastně začal tak spíš soucítit, nebo ta příroda mě o 

trochu víc brala. A že sem si třeba vzal psa, celtu, jednu deku a šel sem tam třeba na dva dni a půl bochníku 

chleba, a co sem chytl ryby, tak to sme si opekli se psem a zbóchali, a to byly...to byly moje volna vlastně. Tedy 

pro mě to byl vlastně víkend, i když to bylo třeba ve středu, jo. A jinak volnej čas na vesnici se dal trávit jedině 

tím, že se šlo večer na pivo. Protože tam nebylo vopravdu kam, a domácí papuče já sem nebyl, že bych seděl 

doma, taky sem potřeboval jít mezi lid. Noo, tak sem začal chodit na pivo, což teda nebylo moc dobrý, ale v té 

době na té vesnici tam vopravdu chodili všichni. A tam se právě vedly ty řeči. Přišli Rusáci, jak s nima, co 

s nima, jak tady budou dlouho. A jednu krásnou věc mně řekl Dvořák, hospodskej, my sme se furt dohadovali 

v tým 70. ještě, že se musijou vodstěhovat dóm a takovýdle věci a ten mi řekl takovó dobró věc, že co Rusák 

chytí, nepustí. A věř, že tady budou furt, dokud se tady nezmění režim. A měl pravdu. Že Rusáka nikam 

nevystěhuješ, že jo. Navíc, voni se tady měli dobře, ptorože z našich potravin, naše kádéčka měli a všechno, 

pravidelný zásobování měli, to nebylo třeba jak v Rusku, že tam byl bordel jak v tanku furt. Tady to měli...a 

navíc nákupy tady měli. Tady už byl Západ pro ně, tady si mohli vyméšlet. Mohli nakupovat, tam u nich bylo, 

flákl tam, to ukazoval, tam na pultě, flákl ti kus masa, zabalil na pultě a běž dóm, žejo, a to maso ti usekl tak, jak 

šlo po pořadě, ne, že by sis vybral, že chcu plec nebo to, umázl kus a mazej. Takže ti tady byli jako v pohodě. 

Těm se tady líbilo, no.  

V: A potkávali ste je taky? 

R: Ne, tady nebyli, voni se sem nastěhovali, a hnedka při invazi, motali se tady, ale Rakušáci protestovali, na 

mezinárodnim fóru, že je to blízko jejich hranic a voni sou neutrální stát a že tady nemaj co dělat. Takže se stáhli 

a do těch lokalit, kde potom přežili 20 let.  

V: Hmm, jasně. A ty si vlastně říkal, že si teda převážně si svůj volný čas strávil teda rybařením, anebo že si 

prostě ve společnosti lidí v hospodách. A to si vlastně bydlel ještě v Popicích. A..kdy si ses vlastně odstěhoval do 

Znojma? 

R: Noo, to sem měl potom tu nehodu, a šel sem si to odkrótit. A když sem se vrátil v 77, tak mně nabídli, dráha 

mi nabídla jednopokojové byt, protože v té době sem byl ještě jako oficiálně ženatej a mně to jako slíbili, tehdy 

dráha dostávala přidělený ňáký, třeba celej panelák dostala, takže bytů najednó byl celkem dostatek, tak mně 

tedy přiklepli jeden byt a vod té doby sem začal bydlet ve městě.  

V: Hmm. A předtím vlastně než si začal bydlet ve městě, takty si vlastně v městě pracoval nebo aspoň chodils... 

R: Noo, musel sem dojíždět nebo chodit pěšky přes Kravák, ale většinou sem dojížděl, protože potom sem si 

koupil motorku, tak už to bylo v pohodě. 

V: A trávil si ten volný čas vlastně i v tom městě nebo když si se vrátil z práce nebo spíš... 

R: Ne, doma, tady zas nebylo...Divadlo mě nebralo, že bych byl ňákej kulturně nadanej, tak to ani náhodó. 

Nanejveš někdy sme šli do kina třeba do města, tak a to sme šli zase, skončilo kino a nebyla odpolední, tak sme 

museli jít přes Krvák pěšky v noci dóm třeba, že jo. Takže ňáký kulturní vyžití, to sem nebral vážně. 

V: a jakej třeba návštěva kina, co si pamatuješ? 

R: Ježišmarjá, to už... to začaly ty Vinetú a takovýdle ty, a Hrabě Monte Cristo a ještě se Jean Marém, tak to 

byly takový trháky, že tady bylo něco novýho. Jo, jinak tady, co běžely ty filmy, válečný z Ruska, tak to byla 

katastrofa. Protože na to se nedalo dívat, protože to mi připomnělo ten vtip, ne, jak kapitán Dabaj se vrhl pod 

tank hnátama, ne. A řval za stranu a za lidi a vono to ve skutečnosti bylo zasraný náledí. (smích) No a to, tím nás 

krmili pořád no. (pauza) 

V: A co si mám třeba, když si mám představit tvůj den od tý doby, co ses vlastně odstěhoval do města, po tom 

77, když si se vrátil z práce, tak jak vypadal tvůj den, nebo cos dělal? Průběžně. 

R: No, to je právě to. Tak buďto sem jel zase na ty ryby, že ta rybařina mně zůstala. Sem se třeba domluvil se 

známejma klukama, takže sme vyjeli společně. Anebo sem doma čučel na televizu, něco sem si kutil, já nevim, 

sem si vystavěl lodičky, no a hrál sem si, jak děcko, no.  

V: Hmm, a k těm lodičkám, k tý ses dostal jak, k tý modelařině: 
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R: No, tak to byly takový ty polohotový. To se akorát lepilo dohromady, ne. Jako čistou modelařinu já sem 

nedělal. Na to já sem neměl nervy, a to musíš studovat a překreslovat rozměry a já nevim..A tak, to by mě 

nebavilo. Tehdy byly takový všelijaký vystřihovánky na hrad. A tak sem postavil pár hradů, a pak se to zas 

zlikvidovalo, protože to bylo na nic, že. Ale bylo to hezký, že. Chvílu mě to bavilo, a pak sem to vyhodil. 

Všecko no. Noo, a zase sem chodil mezi lid, na pivo, no. 

V: Hmm, takže vlastně si měl rád společnost, že si..nebo takhle ono na jednu stranu tam je hezký, že si vlastně 

trávil čas rád sám rybařením, na druhou stranu.. 

R:No přírodu, ono tam sem mohl být sám, tam mě to nevadilo, ale jako doma sedět zavřenej, jako to nebylo to 

vořechový moje. Sem potřeboval mezi lidima. Mezi pivní kecy, no. 

V: A jakou říkáš, že příroda pro tebe hrála důležitou toli, jakou roli pro tebe hrála příroda v uvolnění pro ten 

volnej čas? 

R: Noo, tak člověk vod přírody rád se dívá do vohýnku a na tekoucí vodu, to uklidňuje. No a když mám vedle 

sebe vohýnek, dívám se na tekoucí vodu a ještě mám nahozený pruty, že zabere ryba, tak je to takovej pohodovej 

okamžik. 

V: Hmm, se člověk uvolní. A dělal si jako trampování, jestli se to takhle dá nazvat? 

R: Noo, tak to je to, že sem tam někdy přespával, a pak sme s kamarádama začali jezdit, což byl z účastník už aji 

ty.  Na dovolenó, že sme jezdívali pod stan, protože ňáký jenom do kempu, anebo přímo na tábořiště sme 

chodívali, kde nebyla, kde byla akorát studená voda. Takže sme se koupali v kýblu vody, jak víš, ne. Vohřál se 

kýbl vody a polejvalo se, ne, a byla hygiena hotová. A to, to mně zůstalo, já nevím, 12 let, sem jezdíval na to 

Lipno. 

V: A kdy si začal jezdit na to Lipno? 

R: Co já vím no, to už si byl na světě, no (pauza) v takovým tým 80. Asi v 80. Nějak sme začali jezdit na Lipno. 

V: A jak to vypadalo na Lipně takový prázdný. Když to můžeš popsat, jak to vypadalo? 

R: Noo, zase, pivní slavnosti (smích), ne, no tak, já sem strávil dopoledne vařením, protože sem tam měl 

vždycky ňáký krky, takže sem dopoledne musel poschánět ňáký jídlo, pak něco uvařit, nachystat zase ještě něco 

na večeřu, ňákó svačinu, aby byla. Takže sem lítal mezi, tak jako ve Znojmě, no, mezi vobchodem a kuchyňou, 

no. Protože sme ve stanu měli takovó předsíňku, tak tam se vařilo. No a večer sme šli na pivo. Kluci měli šábes, 

ty měli volno do kdy chtěli, kdo vydržel jak dlóho, tak byl tak dlóho vzhůru. Tam bylo všecko povolený. A joo, 

byl to takovej voraz, bylo to taková úleva pryč vod všeho. (pauza) Dál. 

V: (úsměv) A kromě toho Lipna, kam si ještě cestoval? 

R:  Tak já nikam. Nejsem cestovatel. Já sem byl akorát jednou v Berlíně, a to už sem se zařek, že tam nikdy 

nepáchnu, protože, ne že bych se nerad tam podíval, to jo, ale zas mě to tak nelákalo, abych to eště jednou 

zopakoval do ňákýho jinýho města. 

V: Jakej to byl pocit, být v zahraničí, když teda ve východním Berlíně? 

R: Noo, tak to bylo jak víc než tady, protože to byl východní Berlín, takže to bylo úplně to samý. Měli tam vo 

něco víc věcí, to bylo celý, akorát. A měli tam, neměli tam bordel, měli tam uklizeno. Protože tam na náměstí, na 

ulici, kdekoli, tams nenašel špačka na zemi, že jo. Protože ti lidi tam už byli vychovaní, prtože Němec, jako 

takovej, je disciplinovanej. A tady tehdy ještě se neuklízely ulice, tak jak teď, tady bylo 5 metařů na celý město, 

takže tady byl bordel jak v tanku všude, v té době eště. Protože ti než by zaměstnali pár lidí na úklid, tak se jim 

zdálo, že by se někdo mohl obohatit, víš. A navíc taky měli hovno rozpočet, jako město, ne. Tak, teď je to vo 

něčem jinym. Protože tehdy říct občanovi Znojma, zaplatíš tady pětikilo za popelnice, na tehdejší dobu by 

zaplatil padesátku jo, třeba, no tak to by bylo zbóření, protože lidi sice šlapali brázdu, ale tady toto, jak šlo vo 

háky, tak to bylo konečná. To jako, to by nikdo nepřežil, to by nerozchodili radní. 

V: Hmm, takže ti lidi měli i trošku vliv na to, co se tady dělá? 

R: Noo, vliv, každej šlapal brázdu protože vono ani nic jinýho ti ani nezbejvalo, že jo. Každej si chtěl udžet 

nějaký zaměstnání, tak musel šlapat, no. Tak jak strana, vláda rozhodla. 
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V: A s prací? Jezdili ste třeba někam se svým kolektivem, s pracovním kolektivem někam na nějaký pracovní…? 

R: Pracovní kolektivy sem nemiloval, já sem nikdy nebyl v pionýru, protože když sem řekl matce, že pudu do 

pionýru, protože sem eště nechápal ten smysl vůbec toho. A vona řekla, jo, dones si ten šátek a já tě na něm 

uškrtím, a bylo to vyřešený. Takže vod té doby tady to SSM a tady takovýdle ty organizace a brigády 

socialistické práce, tak na to sem byl úplně alergickej. Protože jednó přišel ňákej Fréhlich a řikala, ty Jirko, 

nechtěl bys přispět, tady u bílýho domu když postavili si Komanči ten svůj barák konečně, ne, tak si tam 

postavili udírnu, my sme tomu říkali údírna, ne, to byl takové sloup morovej, nebo co to mělo bejt, ne. Ale 

vypadalo to jak udírna, ne a že to nebylo v rozpočtu už na ten barák, tak že to lidi jako zaplatijou jako takhle. 

Tak šel za mnou vybírat peníze. A já řikám ty vole, zaprvní, vode mě neuvidíš ani korunu, když si chcú dělat 

komunisti reklamu, tak ať si to dělají za svoje. A řikám mu ještě a co ty do toho se sereš, vždyť tebe vyhodili 

bolševici, tak co chceš? Co jim lezeš zase do prdele? No lezl no bohužel, takže když chcete reklamu tak za svoje, 

takže takový jako  brigády socialistické práce a takový věci, tak to se mě vůbec netýkalo. 

V: Takže žádné dovolené s ROH? 

R: No nic, no taky když třeba přispívali, byla dodatková nebo já nevím co tak oni vždycky jako přispívali, tak já 

jsem nedostal nikdy ani korunu a to se taklen dělalo takový kolečko speciální, jeden rok jel doktor druhý rok jel 

náměstek a potom jel třetí náměstek jo a furt to běželo dokola jo, když byla Jugoslávie dovolená a takový, oni to 

zaplatili ROH, no tak to jezdili čtyři furt stabilně dokola. A ja takovej póvl kdepak, mě nedali ani korunu, ani na 

to. Když byli odměny, to ja sem vysel na plagátě furt jako dobrý pracovník, jo protože to tam psal komandýr a 

viděl a výpravčí dělali jak děláme, tak dělali hodnocení jo po těch Čech, no a ja sem tam vysel imrvere, ale že by 

mi z toho padla nějaká koruna to ani hovno to neexistovalo. Ti si jeli solo polívčičku tamhle. 

V: A davali ti nějaké nabídky, aby ses přidal ke strane? 

R: Ne to ani nezkusili, ale taky mě chtěl Říha jmenovat, ale jmenovat, chtěl abych šel dělat kurz na výpravčího, a 

nejvyšší komanč vedle mě řekl ne, ten tam nepude (smích) no protože tam museli být jenom kandidáti straničtí 

no takže ale ja bych tam ani nešel do toho kurzu kdyby měl takovouhle podmínku jako v žádným případě, to 

radši budu dělat to co dělám furt. 

V: A jezdili jste na nějakou nějakou chatu nebo nějakou chalupu jako s práce jako že jsi měl tu možnost využít 

nebo. 

R: No měl jsem možnost v květnu a nebo na podzim uplně, že jsem jezdival na Hajzlpoňáckou chatu jako pod 

ROH, ale to když tam nikdo nebyl tak jsem tam jezdival na ryby tak jednou jsme tam byly s mamou to jsi 

myslim ještě nebyl ani na světě a tak sme tam vždycky byli na víkend pátek sobota v neděli jsme jeli dom třeba 

jo. Tak to sem, to bylo jediný co sem použil, ale zase jenom proto, že tam nikdo nebyl, jo tak byly klíče volný, jo 

a kamoš měl ten dům na starosti, tu chatu, a tak říká jeď, tady máš klíče a jeď. 

V: Takže to nebylo oficiálně, nebo? 

R: No protože v létě ses musel přihlásit, jako když byly dovolený, tak třeba s děckama nebo to, tak ses musel 

nahlásit. Jenže tam byly, tam bylo ale 6 pokojů a jedna kuchyň, a podřizuj se, každá baba chtěla vařit jak 

potróblá, takže vim, jaký tam byly hádky, jo, která by tam strávila celý dopoledne v kuchyni, ale pustila druhou, 

tak se tam hádaly. Tak takovou dovolenou, to mně polibte prdel, já pudu se radši nažrat do restaurace, a mám to 

jednoduchý, že jo. A nemusím tady dělat blbca u plotny, že jo.  

V: Takže to tě ani nijam moc nelákalo se tam zapisovat v létě, protože tam bylo moc lidí. 

R: Noo, to vůbec ne. 

V: Jasně, jasně. Si říkal něco krátce, že ses, že si se díval doma na televizi. Jakej to mělo na tebe nebo vliv na ten 

tvůj volnej čas ta televize, co si z toho pamatuješ? 

R: No tak ve 12 bévalo zrnění, to byl nejlepší film, no to vypli vysílač, víš. (smích) No tak to bylo, nebo sněžení 

sme říkali, ne. Jednomu Musilovi  sme říkali, hele ty tam dávaj takovej horor, ve 12 hodin tam bude sněžení. A 

von přišel druhej den do práce a vy blbci, tam nic nebylo a já řikám jak to, dyť to sněžilo, ne? (smích) No, takže 

byla hymna, sněžení a tečka, jo. A v pondělí bévaly, to byl Československo, tak v pondělí béval slovenskej film 

nebo se Slovákama film, protože to vysílala jako Bratislava. No a ve směs byl film až v sobotu. Jinak tam byly 

plácy, plácaniny hrozný, jo. Pět čůráků u burčáku tam dávali taky jeden čas, voni to tak překřtili lidi, ne. Tam 

bylo Pět u číše vína, ne. A pak z toho vylezlo, že je to pět čůráků v burčáku, ne, protože kafrali vo ničem jako, 
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jo. Voni rozebírali věci, který by nemuseli rozebírat ani kdyby o nich nemluvili, jo, takže. To byly nekonečný 

příběhy, no. Voni se hádali, tady ta fabrika nemá toto a my nemáme toto a jedna fabrika dlužila druhé veš to tady 

krachlo a všichni byli v pohodě. Tak já řikám kurňa, tak jak je to tady teda. Tehdy když si vzpomenu na poslední 

projev Adamca, všecko je v prdeli, jo. Všecko je v prdeli, no taky že to bylo, protože my už sme nedělali vývoj u 

ničeho, všecko bylo zastaralý. My sme prodali pár škodovek do Anglie, pár, to znamená dvě. A bylo to 

v novinách, jo. Dneska jich tam lifrujeme tisíce, a je to v pohodě, ale to sme eště předělali všechno na pravó 

stranu, pro Angličany jo, takže to dodatečný náklady a my sme byli šťastný, že sme prodali dvě auta do Anglie, 

ne. Tak mně to připadalo jak u blbců, protože to nikdo nechtěl kupovat tady ty vraky rezavý. 

V: Takže v televizi byli ňáké věci, které vlastně zamplňovali tedy nějakej čas, ale ani to vlastně moc člověku 

nedávalo. 

R: Noo, vůbec nic to jako, lepší by bylo nedívat se, protože… 

V: A byly nějaký hezký věci u kterých se dalo odpočinout nebo…? 

R: Já si nevzpomínám, že bych se díval ňák na televizu. Ňák, no díval sem se, ale to mi šlo, to mi proteklo 

mozkem a bylo to pryč, protože, nemělo to hloubku, nemělo to nic. Akorát ty inscenace v pondělí, jo, to se dalo 

dívat. Bylo to špičkově zahraný, celkem dobrý režije tam měli, tak to jo. Ale jinak, tady z těch pořadů. Začali 

dělat soutěžní pořady všelijaký, Deset stupňů ke zlaté, jo, tak to byla katastrofa úplně, protože tam třeba 

přistupovali, tam soutěžili blbci, úplný blbci, ale voni se do té soutěže přihlásili, jako znalci, jo. A teď tam bylo 

třeba votázky na, na komanče, jo, Lenin a Engls a tady toto a voni to tam matlali a kdo, co, kdy, v kterým roku. 

No to byly tak stupidní votázky a voni ty lidi těm blbcům museli ještě napovídat, protože ty byli mimo taky, ne. 

Takže takový ty soutěže, katastrofa. To sem taky nemusel, no. 

V: Takže filmy dobrý v pondělí, ale soutěže ne. 

R: Noo, to byly inscenace, to nebyly filmy, většinou inscenace. Ale tak pár, pár kvalitních filmů tam proběhlo, 

že jo. Tam naši třeba tehdy natočili Bílýho dne, a to bylo ale 11 dílů. A my sme tehdy, ale já nevim, jak se 

menovala, ta slovenská herečka, no vona nám vo tý vyprávěla, režisér je na psychině, protože ten film stál sedm 

milionů a voni ho nedali, protože Tříska utekl. A von tam hrál takovou druhořadou roli, jo. Ale Tříska utekl a 

voni ho nepustili, pustili ho až za dva roky, jo a přitom to bylo přesně udělaný podle knihy, úplně nádherně, tam 

hrál ňákej Robert Oja, to byl ňákej Litevčan nebo co to bylo, toho Billyho Dne, ale tak krásně udělanej, ale 

Tříska utekl, tak to dali na dva roky k ledu, no. A takhle se to u nás dělalo se všema filmama, ne. Když někdo se 

znelíbil. Sis pšoukl jo? 

V: Ne, on by chtěl zase jít ven. 

R: Noo, tak to ukonči a běžte ven. 

===============================PAUZA======================================= 

V: Takže sme si dali menší pauzu, kuřáckou. (úsměv) Takže ty si se zmiňoval, sme krátce probrali tu televizi, 

jaký si z toho měl, z toho máš, na to máš vzpomínky. A ty si mluvil vlastně ještě, si se krásně zmínil o tom 

modelářství, a pak ještě o kutilství, jestli si něco vytvářel nebo vyráběl… 

R: No vyráběl, nevytvářel nic, nic takovýho. (pauza) Knížky, hodně sem četl v té době. 

V: To je taky zajímavý. A co si četl? 

R: Ježišmarja, všechno. Měl sem rok, že sem třeba četl detektivky, pak mě chytly životopisy. Třeba rok mě 

držely životopisy, já sem, pak mě zase chytla antika, tak sem šel do knihovny, a většinou to začíná Apollonius a 

takovýhle. Tak vod A sem vzal všechny spisovatele antický a potom držel sem se dlouho toho, že jo. Potom mně 

dal hodně jako Zamarovskej, protože to byl, von se hodně orientoval tady na ty starý příběhy, na Odysseu a na 

Iliadu a, a  trochu to u nás i jako zpopularizoval, takže to trochu, to mě jako chytlo.  

V: A měl si pocit, že…nebo byl si nějak ovlivněný tím, co si mohl a nemohl číst? 

R: Noo, tak když…co se týče vydavatelství, tak vždycky Slováci byli dopředu. Tak prvních, vždycky, když sem 

četl něco poprvně, tak většinou to bylo ve slovenštině, třeba od Gulbranssena, Věčně zpívající lesy, a bylo to 

dokonce líp přeložený, jak v češtině. Voni tam měli takový jemný nuance a daleko líp se mě to četlo, jako když 

to přeložili potom jako do češtiny. Takže hodně knih sem četl ve slovenštině tím, že voni byli rychlejší, v tým 
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vydavatelství. A vono tehdy tady bylo populární, já nevim, Balzac, Dumas, Hugo, tady ty Francóze, tak to bylo 

všecko historie, tak to se jako tisklo, toho bylo dost všeho. Ale na já nevim na Švandrlíka třeba sem musel, to 

zhánět pokoutně úplně. Jo Černý barony třeba. Protože to udělali jedno vydání v 68 nebo kdy, a pak tečka jo, pak 

byl hotovo, zameteno, jo, protože tam bylo ukázaný, jak ten bordel vypadá ve skutečnosti, jako jo. Takže a 

vůbec, tady Škvorecký a takový, to tady vůbec nebylo jako, jo. Tos musel přes známý a musel ses po tým pídit, 

že. 

V: A povedlo se to většinou, když si chtěl něco takhle sehnat? 

R: Ale já sem se zas tak po tom jako nesnažil. Tady tehdy třeba vyšel Mario Puzo Kmotr, no to bylo úplné 

poplach všude, jo. To se kupovalo jak blbý, ne, protože to bylo přímo vo mafii, jo. Tady by ses to nikde nedočetl 

jako nikde, ne. Takže tam byl životopis mafiánů jo, takže to když něco takovýho vyšlo, tak to bylo hnedka na 

dračku a bylo to pryč. Ale to byla zase taková módní vlna jenom, pak to zmizlo a už po tým neštěkl nikdo, no.  

V: A dostal ses třeba ke knížkám od Kundery nebo…? 

R: Vůbec nic takovýho se mně do ruky nedostalo. Nepamatuju se že bych něco takovýho. Akorát ten náš hrabal, 

ten celkem vycházel. Tak si pamatuju, že sem četl tehdy, to a to jako vydávali, (pauza) noo, Kersko, no, jak se to 

menoval ten film. Postřižiny, ne Postřižiny, jinak, noo (přemýšlí)… 

V: Pelíšky? 

R: Ne ne ne, to nebylo. Bylo to…no, jak tam chodil s tou cedulou vždycky a zahrádkáři v Kersku, tam honili 

divočáka. 

V: Joo, Slavnosti sněženek. 

R: Slavnosti sněženek, noo, sem sklerotik. Už si hovno pamatuju. Tak to, to sem třeba jako takhlenc se k tomu 

dostal, tak to tady vyšlo, ale…No honem, co to tam máš dál? 

V: Hmm, a kromě čtení, využil si nějak svůj volný čas na vzdělávání nebo jakýhokoliv typu, jestli se ňák… 

R: Nee, já sem nebyl učící typ. Mě učení nebavilo. Co mi šlo do hlavy samo, tak to sem bral, ale jinak , že bych 

za sebe něco bifloval, tak to ne. Já sem začal s mamó dělat němčinu, skončil sem u třetí lekce, no ta u toho 

vydržela, no. Ta měla větší to, jak tam začla mluvnica, a tady toto a bylo po mně. (smích) Ne, já biflovat se 

neumím, a nebavilo mě to. Já sem vždycky všemu musel rozumět, ne. Já sem třeba uměl dobře předpisy drážní. 

A byly to dvě bible velký, jo. 

V: A ty ses taky učil ve volném čase nebo jak to bylo? Nebo tos… 

R: No, tak to sem se musel nabiflovat, to bylo něco jinýho, ale tam to mělo logiku všechno, jo, protože jedno 

navazovalo na druhý a mělo to logiku, takže se to krásně pamatovalo, jo. Já nevim zábrzdní vzdálenosti a 

takovýdle ty pitominy. A tak to mi, to mně, já sem si to přečetl dvakrát a šel sem ke zkóškám a udělal sem je i za 

jedna třeba, jo. To jako nebyl problém, ale horší je biflovat něco, ňáký slovíčka a tak, ne. 

V: Vůbec když člověk ví, že.. 

R: Já do dneška vím, co to je das Fenster a (smích) to je, to sem se naučil, první lekci a (smích) a der Tisch a 

hotovo (smích). 

V: To jo. Takže si říkal, žádný kutil si nebyl a ňáký, sbíral si něco? 

R: Nesbíral, na to sem byl línej. Já sem nikdy po ničem tak vehementně netoužil, abych to začal sbírat, anebo se 

tomu ňák úplně věnoval. To ne, na to sem neměl náturu. 

V: Hmm, hmm. A když si vezmeš. Říkal si, jezdil rád na Lipno, že si tam trávil rád svůj čas a jaký byly ještě 

tvoje oblíbený místa, kam si rád jezdil a místa kam si třeba vůbec rád nejezdil? 

R: Hmm, no tak já se nepamatuju, že bych někam jel, kde bych nechtěl bejt. To jako, to by si vodporovalo, to 

nejde, ne. Nepojedu někam, kde se mně nechce, ne… 

V: No právě, jestli takový místo bylo, kam bys radši nejel třeba? 
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R: No do Ruska třeba. (smích) To nemusím, to nemusím do dnes jako, a já nejsem cestovatelskej typ. Já sem se 

jako se netřepal, když tady vládli komanči, že nemůžu do Rakóska nebo do Německa. Mně to nic neřikalo, já 

sem se netřepal na to, že bych tam chtěl jet. Tak nebudu, no a co. Taky vim, že v životě neuvidím Niagáry, že jo, 

no. Takže to, takový silný motivace sem neměl nikdy na nic. Já sem byl spíš takovej flink a nějak vodrbat trochu 

ten život a… 

V:  A tady v okolí Znojma si měl rád jaký místa? Kam si rád jezdil? 

R: Noo, jezdil, já sem moc nejezdil ňák, někam, že bych jezdil. Tak párkrát sem byl na Vranově se s klukama 

vykópat nebo sme tam dokonce stanovali, ale to zase. To už sem měl tu rybařinu sebou. Sem večer šel chytat 

ryby a ráno sem se du podívat a řikám, kurňa proč sem to tady furt trhal, ne. A sem zjistil, že sem nahazoval na 

molo. (smích) Jak pak parkovaly lodě. (smích). Já měl tři promile.. 

V: takže nevíš, jestli to byla tma nebo promile, nebo kombinace. (smích) Jasný, a když si vezmu vlastně v době 

normalizace, jestli si cítil, že máš kompletní svobodu dělat ve svým volným času, co chceš? 

R: noo, tak ve svým svobodným…(pauza)…jako no tak to sem si mohl dělat, co sem chtěl. Pokud nebudu dělat 

něco proti zákonnýho, aby mě nezavřeli. Ale jinak sem si mohl dělat, co sem chtěl. To jako nebylo vo tom, tady 

de vo to, že sme třeba seděli, a vedli sme tady ty disputace ty hospodský, kdy potáhnou Rusi do prdele a kdy 

tady, jestli tady zůstanou nebo ne a najednó ty lidi tady. Ale českej národ se dovede vždycky vypnout tak na 

tejden, vyšponovat se jako, jo a vyšťavit a dal by za to všechno a najednou po tým tejdnu to začne zvadat a za 

chvílu si na to zvyknou a je mu to jedno. A najednou bylo všem jedno, že tady sou Rusáci, najednou bylo všem 

jedno, že tam nastoupil na Hrad Husák,a to se týkalo hlavně komančů, ty tam vyhazovali, kdo měl nějaký trochu 

zásadní myšlení, no tak ho vyhodili. A bylo to vyřešený. Takže to si vyřešili mezi sebou, že jo, mě se to 

netýkalo, když se tam pomlátili třeba no, že to spěje k hovnu, to věděli všichni, že jo. Že tady je vlastně ruskej 

diktát, když se ti dva teplóši tam vítali, Husák s Brežněvem a voblizovali, no tak to bylo jasný každýmu už, že 

jo. 

V: Noo a když si vzpomeneš, že sedíš v tý hospodě a bavíte se o takovýhle věcech, který vlastně byly docela 

jako citlivý politicky, tak měli ste strach nebo ti to bylo úplně jedno…? 

R: No tak taky, bejvali tam udavači, že šli třeba naprášit, jo. Ale většinou, tam, kde sem seděl já nic takovýho se 

tam nekonalo, jo, ale já vim, že jednoho švýca byl u sódu, protože nějakej inženýr Rojín řekl, a dneska mám 

konec podmínky, protože von měl něco, ňáký, ňákou petici někde podepsal, a dneska mám konec podmínky a 

dneska mně komunisti můžou políbit prdel. A za dva měsíce byl soud, a voni to překroutili, posunuli to vo jeden 

den, a tim pádem von ještě neměl podmínku, a tak mu dali to dosedět. Takovou sviňárnu udělali u sódu. Nebo 

spíš policajti, stébáci, no.  

V: Jasně, no, tak jestli to chápu dobře, tak pro tebe to většinou nebyla žádná, nebylo, nemělo to žádnou, žádný 

omezení… 

R: No já sem po ničim extra netoužil, jó, tak byli lidi, který chtěli někam jet a tó, a sralo je to. A já sem nic 

takovýho netoužil po ničem takovým, tak mně to bylo úplně na háku, že tady je plot, no tak je tady plot, no. Já 

sem doma tady, ne, tak vo co de. 

V: A co třeba informace, jako jaký infromace se k tobě dostanou, že si člověk vlastně uvědomí po čase, že to 

nejsou kompletní informace…? 

R: A že byli prolhaní, to se vědělo jako, jo, protože to sis pustil zprávy a tos slyšel bláboly úplný, jo. Tam z  nich 

hrnula. Biljak a spol, voni když neměli nic napsanýho, tak uměli akorát číst, ale von z hlavy neřekl souvislou 

větu. To je jak když začal mluvit  Jakeš, ne, to bylo, to byly kydy, to bylo hrozný…Já řikám, vrcholnej politik 

musí umět mluvit, jenže to nebyli politici, to byli komanči, no. To byla jiná sorta úplně. 

V: Hmm, a myslíš, že ten systém měl i nějaký výhody pro tvůj volný čas, když to vstáhnem jenom k tomu? Že 

tady ten systém byl takovej, jakej byl? 

R: Noo, tak se svým volným časem sem si zacházel, jak sem chtěl já. To jako voni mě nevovlivnili tady tímto, 

akorát že někdo chtěl něco dělat a nemohl to dělat, to bylo celý. Ale já sem nikdy nic tak vehementně nechtěl, 

takže mně to jako bylo úplně šum a fuk. 

V: Hmm, takže když, kdyby v té době byla parlamentí demokracie tak, jak je teď, tak bys ten volnej čas trávil 

stejně? 
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R.: Asi jinak… 

V: Jak si myslíš, že bys ten volnej čas trávil? 

R: Noo, to nemám potuchy, protože teď mě zrovna nic nenapadá a navíc já sem nebyl nějakej cílevědomej. Něco 

někam dosáhnout, dotáhnout. Ne, já sem byl spíš lenoch. Celoživotní lenoch. 

V: Hmm. (smích) Dobře, tak dáme poslední otázku. Jestli si myslíš, že to, jak si trávil volnej čas vlastně od roku 

68 až do roku 69, jestli to nějak ovlivnilo to, kým seš teď? 

R: noo, tak to, co sem teď, sem důchodce. (smích) a tak to mě, to bych byl stejně. (smích) To jako… 

V: Jako osobnost? Že jo, jestli tě to nějak, tě to nějak…? 

R: Nee, tak spíš sem vždycky byl takovej hádavej typ hospodskej, protože většinou sem se s komančema hádal, 

ne. Voni všemu tleskali, já sem se většinou s něma hádal po hospodě. Ale, že by mě to vovlivnilo zas ňák, nee, 

ani náhodou… 

V: Takže by to bylo stejný…? 

R: To by bylo zase stejný asi. Možná že bych jako vzal kramle do reichu a šel tam dělat třeba, jo. Jenže ani 

takovej dobrodruh sem nebyl, no. To si pamatuju, kamarád Jirka si vzal kramle v 69, nalodil se na loď, vodmakal 

si to, najednou byl v Indii, procestoval Ameriku, Čínu, a skončil v Austrálii v dolech. Takže, ale to sou 

dobrodružný povahy to jako já, mě nebylo, já sem chtěl mít vždycky nějaké zázemí a pohodu, klídek, tabáček. 

V: Hmm, jasně. Takže ten rybář by si byl asi, i kdyby? 

R: Noo, jistě. Protože tam bylo krásně, a… 

V: Takže to nebylo jako celkově útěk před společností, ale…? 

R: Nee, to s tim nemělo nic, co dělat. Protože zrovna sem měl chuť chodit na ryby, tak sem chodil na ryby, no, to 

byl ten jeden koníček takovej… a vydrželo mně to až do důchodu, takže i po revoluci sem chodil stejně na ryby 

jako i za komančů. Akorát že po revoluci začal bejt větší bordel ve vodách, protože mraky rybníků se, přešlo do 

soukromejch ruk, a rybáři to, co tady vysadijou, to staří dědci vytahajou za dva dni, co tady vysadijou někde pod 

most. (smích) Takže ty řeky sou prázdný, vymlácený, no. Už to vypni. 

V: Dobře, tak děkuju moc. 

R: A teď to pusť, jak vypadá ten můj vožralej… 
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Rozhovor II. Ema 

Místo: Znojmo 

Datum: 4.4.2014 

Výzkumník:  Aleš Komárek 

Informátor:  Ema 

Legenda: V = výzkumník R = narátor 

I ČÁST. AUTOBIOGRAFIE 

 

R: Narodila jsem se ve Znojmě  

 

V: Já tě nejdřív uvedu. Takže dneska je 4. dubna 2014 a dneska budu vést rozhovor s paní Emou a ta nám něco 

prvně krátce řekne o sobě. 

 

R: (smích) No, tak to je hezký. No, tak sem se narodila ve Znojmě a do školy jsem chodila na školu ??, až do 

deváté třídy vlastně. No a pak sem šla na, já sem jako měla vyznamenání, to jako jo, a pak jsem šla na gympl. 

Tenkrát to byla střední všeobecně vzdělávací škola. Jo SVVŠ, no. Jenže sem tam byla rok a zjistila sem, že 

neumim vůbec učit se, vůbec. Takže čtverky a naše máti ta z toho byla úplně vedle, protože ta na to nebyla 

zvyklá, já měla samý jedničky, dvojky (smích). No a tak sem se na to za rok vykašlala teda. Rok sem dodělala 

jenom a šla sem na učňák a vyučila jsem se  prodavačkou vlastně. No ale v třetím ročníku už sem se vdala 

(smích) a Dan se mi narodil vlastně v lednu 68. No a tak jak sem vlastně dodělávala zkoušky už s Danem. To se 

holky vždycky, když sem se šla nechat vyzkoušet, tak holky se vždycky dohadovaly, kdo mně pude pohlídat 

malýho Dana. (smích) Takže, takže tak sem zkoušky udělala jako dobrý, no a pak sem vlastně byla doma na 

mateřský, protože já sem vlastně v obchodě dělala akorát po tu dobu, co se se vyučila. Pak už sem v obchodě 

vůbec nebyla. A byla sem doma s Danem rok, no, rok a bydlela jsem na Olšovce? s mým budoucím vedoucím 

vlastně, pak Mašek jako protože sem vodmalička strašně ráda kreslila, malovala a kamarádila sem se s jejich 

holkama, no a jednou sem koukala z okna a šla paní Mašková, taky zháněla prácu, ona byla zdravotní sestřička a 

já řikám, no já taky zháním prácu a nemám kam jít a tak sem vlastně, ne, předtím sem byla eště dva roky na 

poště, to mně tam zehnala kamoška, tam sem třídila časopisy. #00:02:59-0#  

 

V: Atu poštu, tu si dělala eště, to už si měla Dana. #00:03:01-8#  

 

R: Dana sem měla akorát... #00:03:01-8#  

 

V: Po tý mateřský vlastně si šla na tu poštu #00:03:01-8#  

 

R: No a to sem se potom ve třetím ročníku sem se vdávala vlastně a byli sme spolu tři roky. Pak sem se vlastně 

rozvedla, a to sem dělala na poště, tam sem třídila ty časopisy. A Dan šel pak do školky a jo a potom já sem tedy, 

protože oni chtěli skloubit jako noviny s časopisama, takže já bych musela chodit na ráno na třetí hodinu a já 

sem řikala, kvůli klukovi zase nemůžu, že jo. Tak prostě nám dali, dali nám teda náhradní prácu roznášet 

telegramy a já nevím co. A my sme to teda s tou kamoškou vodmítly a voni nám dali výpověď. No a teda ju 

zachránilo to, že byla v jiným stavu znova teda, takže tam zůstala. A já sem teda voděšla. A já sem tam končila 

ňák 31. července a 1. srpna sem nastupovala do Unanova? do ty lukárny? a právě pan Mašek mě tam jako, prtože 

Lidka přišla, že mám jít za tatínkem a von mně říkal, nechceš jít dělat k nám? A já sem do tý doby vůbec 

nevěděla, že tam něco takovýho existuje (smích).  Takže sem jako řekla, že jo, tak sem tam hnedka druhej den 

jela a tak sem tam byla a vydžela sem tam devatenáct let, vlastně. Měla sem teda Davida a Evu, devatenáct let, 

až už se to tam začalo hroutit, tak sem vlastně, protože pan Mašek, už byl v důchodě vlastně, ten už vodcházel 

pryč a převzal to jeho syn a on se chtěl osamostatnit a udělat si jako svůj podnik ne, svoju firmu. No a přemluvil 

právě mě a tu Fanynku, aby sme přešly k němu, takže sem potom dělala s nim tam. #00:04:53-4#  

 

V: Takže po revoluci otevřel svou vlastní... #00:04:56-1#  

 

R: No, svou vlastní firmu a ta vlastně do dneška eště todle, takže tam sem vydžela čtrnáct let no a vono teďkon v 

říjnu to bude už deset let, co sem v důchodu. No, ale furt, vidíš to, že dělám támhle vajíčka a dělala sem...to sem, 
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to sme dělali eště v Unanově a měla sem to na chatě celý roztrhaný, tak sem to ušila znova (smích) řikám, holky 

si s tím budou eště hrát (smích). Todle to taky, to sem taky teď zpravovala #00:05:29-1#  

 

V: Ty sou krásný ty loutky, ale to je... #00:05:29-1#  

 

R: Noo, no takže. Tak nějak je to až sem, no. 

V: Hmm, a když si vlastně vzpomeneš, kde si vyrůstala ve Znojmě? #00:05:42-4#  

 

R: Dole na Dukelský. Na Dukelský vlastně, tam byla hospoda u Zlatýho Anděla, to už je tam dneska zbouraný, 

tam sou teďkon ty novostavby a vlastně Na Rejdišti hlavně a tam bylo hřiště a tam sme vlastně s děckama jako si 

hrály a todle. Takže většinou tam, no. Potom, protože já sem tam vlastně na louku? chodila až do devátý třídy, 

takže až potom my sme se přestěhovali na Alšovku, takže když už sem chodila na gympl, tak to už sem chodila z 

tý Alšovky. #00:06:16-1#  

 

V: Jo, tak prvních devět, tak prvních vlastně čtrnáct let života si žila... #00:06:21-0#  

 

R: Jo, tam  #00:06:23-1#  

 

V: Vlastně dole... #00:06:23-1#  

 

R:No,no, no, dole, Boroucká? a a ta, no Dukelská vlastně, teď je to Vídeňka. Vídeňka, no. A potom, když... 

#00:06:35-6#  

 

V: To je to sídliště tady hnedka dole Na Rejdišti, to, jak je zastávka pod mostem hnedka... #00:06:42-5#  

 

R: Jo, a naproti potom sou ty nový domky, a tam tady Rejdiště je a tam právě stály na kraji dva baráky a my sme 

v tom jednom bydleli. A tam, co sou ty další domky, tak tam byla ta hospoda U Zlatýho Anděla. A tam vlastně 

ten náš barák zbourali potom, když tam stavěli to sídliště. #00:07:06-7#  

 

V: a to byla nějaká bytovka nebo co to bylo? #00:07:06-7#  

 

R: ne, to byl normálně takovej barák, jak tady... #00:07:12-4#  

 

K: Aha, dobrý den... #00:07:12-4#  

 

R: Dobrý den #00:07:13-4#  

 

V: Čau #00:07:13-8#  

 

K: Jé, my vás budeme rušit teď... #00:07:17-1#  

 

V: To nevadí... #00:07:17-1#  

 

K: Asi deset sekund, čau brašule #00:07:27-6#  

 

V: Počkej, já to musim... 

 

R: No a vem si, když sme bydleli na Alšovce vlastně, tak v tom 86 v srpnu, když přijeli ti Rusáci, tak Danovi 

bylo... vod ledna do srpna, sedm, osm měsíců skoro, ne. Tak sem ho měla na sportovním kočáře a a řikám, du se 

s nim podívat ven a naše máti nadávala, řiká, nechoď tam, prosimtě, eště se vám něco stane, a my sme s kočárem 

šli na náměstí k Ivanovi, ne. A teď tam jezdili tanky vokolo ne, a lidi po nich házeli kameny, ne... #00:00:38-3#  

 

V: Jo? #00:00:40-5#  

 

R: Noo, no hrozný to bylo, ne. A mně zas jako, já sem z nich strach neměla nějak. A náš Dan mával, to víš, z 

kočárku (smích). Ach jo, tak sme to tam vobešli a voni potom jeli dolů ?? do kasáren nebo kam, já nevim, kde to, 

kde vlastně voni byli, nevim, no. A tenkrát naše máti ta byla z toho úplně vedle. Někdy sme byli z toho všichni 

vedle, že jo. Protože ráno to hlásili v rádiu, že nás okupujó, a sme nevědeli co a jak... #00:01:22-4#  
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V: To musel bejt docela šok, jako že. Se člověk probudí jo... #00:01:22-4#  

 

R: Jo a najednou je něco úplně jinak. #00:01:26-8#  

 

V: No a  jak proběhl  ten den pro tebe třeba, jestli se nepamatuješ... #00:01:27-7#  

 

R: Víš co, my sme to ani tak nějak nepocítili, protože my sme ani nevěděli jako, tak nějak potom z doslechu sem 

se dověděla. Třeba když já sem dělala ten gympl, tak tam sme měli učitelku...ruštiny, Štěpničková nebo tak nějak 

se menovala, nevim, a jako, když tady byli Rusáci, jako v pohodě všechno, a potom, když vlastně byla 

už...Rusáci vodešli a všechno jo, už tady byla vlastně ta demokracie, tak tenkrát ju nechtěl nikdo zaměstnat, ona 

dělala hradlařku normálně na kolech, na tom...no, jak se to menuje, no, na kolejích, no u vodky? tam někde ze 

železárny, no. Nechtěli ju, já myslim, že už ani nežije za tu dobu, nevim. No a tak jako, všechno plynulo tak 

nějak, jak se dalo, no.. #00:02:36-6#  

 

V: takže ste si, jak vlastně říkáš, že od toho...vyrůstala si teda na tom Rejdišti, tam ste a tam ste dělali co, jako 

malí, co ste dělali? #00:02:44-1#  

 

R: No my sme většinou, hrávali sme hodně vybíjenou a nebo s holkama, když sme byly jako menší, tak já 

nevim, kolem těch deseti, dvanácti let, tak sme hodně hrály Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku...a teď sme 

prostě todle no, rvaly sme se taky, protože sme byly tři holky a buď byla Věra s Evou proti mně nebo já s Evou 

proti Věře anebo Věra se mnou proti Evě, a to sme se aj porvaly tak , že sme měly aj plný ruse vlasů. (smích) 

Fakt, když a su s Věrou dodneška veliká kamarádka, a kdyby sme se celej rok neviděly, tak ona příde mně na 

narozeniny popřát a já zase přídu jí. A ona bydlí teďkon za Jevišovicema? si koupili chalupu, takže tam bydlijú 

spolu s Mirkem a pořád sme jako v kontaktu a to je snad jediná kamarádka jako úplně od první třídy. 

(smích)#00:01:35-2#  #00:03:51-8#  

 

V: Hmm, to je hezký. #00:03:54-5#  

 

R: Noo...a tak ste tam, hrály ste si tam hry a chodily ste do školy, do tý devátý, a pak sii začala chodit na to 

gymnázium.. #00:04:03-0#  

 

R: noo, pak sem dělala rok ten gympl. A to si ani tak ňák, ani ňák nepamatuju. To sme vlastně na gymplu museli 

mít nějakou brigádu, a to vim, že sem byla v Gale eště, než vyhořela stará Gala a tam sem lepila jazyky do bot. 

Takže tam sme jako museli mít tu čtrnáctidenní brigádu, takže sem se vlastně dostala tam, kde bych v životě 

nechtěla dělat. (smích) No a takže, potom teda vyhořela ta Gala, takže postavili novou, a teď už je to vlastně 

Xton? nebo co to je. #00:04:50-3#  

 

V: To se ňák pronajímá no... #00:04:50-3#  

 

R: noo anebo. No, takže ten rok tak nějak todle, pak už až sem byla na tem, na tom učňáku.... no, tak jako sme 

měli aranžování, a to mě jako bavilo, že sem s aranžérkama chodila...teďkon už si to dělá každej obchodník sám, 

že, ale byli aranžéři, kteří jako dělali výlohy a všechno, takže my, když sme měli praxi, tak já sem strašně ráda s 

něma chodila a ...sme výlohy dělali a a psali různý plagáty a písmena a takový cenovky a to všechno, takže to 

bylo náhodou fajn, že sme měli vždycky dva dny v tejdnu myslim praxi a..., ne 4 dni praxi a dva dni školu, takže 

sme to tak nějak zvládli dobře. To mě jako bavilo, to, když bylo vinobraní vlastně, tak já sem s těma aranžérama 

chodila  a my sme vyzdobovali aj Mashauzy? sme tam dělali výzdobu toho vína z různejch takovejch těch 

girland a já nevim už z čeho všeho, a tak to mě jako bavilo, a tak jako sem chtěla bejt aranžérka v tý době jo. To 

sem eště nevěděla, že se dostanu k loutkám. (smích) Takže jako to, to jako to mě bavilo, no a potom v tom třetim 

ročníku. Já sem vlastně šla do třetího ročníku vlastně už vdaná a... #00:06:28-4#  

 

V: To byl vlastně ten manžel, s kteryms měla vlastně Dana. #00:06:29-7#  

 

R: No, Pepik Hubatka, takže on opravoval chlazení a chodil do obchodů na sídliště, kde já sem měla praxi, a tak 

sme se seznámili. Noo a takže, potom, když už sem šla do třetího ročníku, tak už sem vlastně byla vdaná a už 

sem čekala Dana, a takže sem potom, potom když už sem byla po porodu, tak sem musela se nechat chodit 

vyzkoušet, a a takže sem to tak nějak ten třetí ročník doklepala až do těch zkoušek. (smích) A pak sem vlastně 

byla doma, že, no a pak sem teď až, za rok sem šla potom na tu poštu, to mně tam dohodila kamoška, že tam 

potřebujou jako třídit časopisy a do zase sem přečetla od Vohníčku až po 100+1 úplně všechno, (smích) co tam 

bylo pěknýho.  #00:07:26-0#  
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V: takže si se dostala vlastně ke všem... #00:07:28-2#  

 

R: noo, to mě bavilo taky, to bylo taky fajn no, dobrej kolektiv tam byl, takže to bylo dobrý. No a za ty dva roky 

teda, co sem, tři roky se vlastně dělala na tý poště a tak potom sem teda šla do tý loutkárny, no. #00:07:48-3#  

 

V: Dobře, já si myslim, že toto mi je jasný, trošku ta struktura toho života. Zajímavý, určitě je to hezký, jak se to 

vyvinulo vlastně v to, cos chtěla dělat. #00:07:55-8#  

 

R: No, to jako tam, to by mě bejvalo bavilo. No ale když dneska aranžéři žádní nejsou nebo je jich opravdu 

málo, že si to všichni dělaj jako ti  soukromníci sami většinou, že. Přece nebudou platit ještě za ňákýho aranžéra, 

že jo. Takže nevim, no... #00:08:20-9#  

 

 

II. ČÁST VOLNÝ ČAS 

V: A kdyby sis měla stanovit jakoby, když vlastně teďkon se tě budu ptát vlastně na ten volnej čas, od tý, od tý, 

jakoby od toho roku, od tý doby, co přijeli Rusáci, tak co je pro tebe takovej přelom... #00:08:32-3#  

 

R: noo, tak tam, to byl teda přelom, no ale dobře, volnej čas. Když sem měla dítě, tak žádnej školní, žádnej 

volnej čas nebyl, no. Tak potom sme měli tu zahrádku, takže sem chodila na zahrádku, tady taky, trochu sem 

pěstovala ňákou zeleninu a musela sem to hlavně sama dělat, protože nikdo jinej nechtěl. A to sme tady měli 

eště, když sme se přestěhovali sem, tak sme tady měli po babičce slepice eště, takže sem ešte krmila slepice, no 

jenže potom byly, nikdo z děcek tam nechtěl chodit, takže ty slepice byly tak hubený, že babička řekla, že tak 

hubený slepice v životě neviděla, (smích) takže sme je zlikvidovali, no a... #00:09:17-2#  

 

 

V: No a kdy si měla svou první zahrádku, teda. Tys říkala, žes měla víc, teda... 

 

R: Ne ne ne, naše máti měla zahrádku, takže sem chodila tam, a vona mně tam vyhradila ňákej záhonek, takže 

sem si tam jako dělala svý #00:09:28-1#  

V: A od kdy, od? #00:09:27-7#  

 

R: A potom až s Oldem?? až sme se vzali, tak potom sme si pronajali zahradu v Dyji?? jak bydlí Eva, tak přes 

přes řeku až nahoře, na druhym konci. Pak tam sem to vzala z gruntu teda vod začátku a mezi tím táta zehnal 

pozemek v těch Krhovicích, a tak nás vždycky vyložil s děckama na zahradě a jel do Krhovic, a tam dělal na 

baráku, na tom. na té chatě, a pak zase až skončil, tak nás zase v Dyji nabral a jeli sme dom, takže já sem 

vždycky vod začátku, vždycky začala okopávat zahradu, došla sem do půlky, von pro nás přijel, takže sme tam 

třeba šli až za dva a tři dni a už to bylo zase celý zarostlý, (smích) tak já sem zase začala od začátku, a zase sem 

vždycky došla do půlky, takže tam vždycky byla džungle (smích)... #00:10:27-3#  

 

V: takže vlastně, kdy si, řekni mi, představ si normálně pracovní den, kdy třeba prostě po tom roku 68, kdy třeba 

děláš v tý loutkárně. Přídeš domů, jak vypadal potom jako tvůj den... #00:10:39-6#  

 

R: noo, tak doma, vařit, uklízet, prát a všecko kolem děcka, no. To se jinak nedalo, pak vlastně za za, noo, 

vlastně Dan byl, Dan šel do první třídy, když se narodil David a takže Dan byl už jako větší a Eva potom až za 

čtyry roky teda potom, za čtyry roky po něm, takže sem byla vytížená spíš s těma děckama, noo. Takže sme 

chodili po procházkách akorát a a sem vodpoledne nebo večer eště sem třeba dělala doma nějaký maňásky, že 

sem třeba děckám, když měly narozeniny, sousedovic nebo vod kamošky, tak abych jim měla co dát, tak sem 

vždycky eště sem tam doma něco, ale většinou sem štrikovala, protože děckám sem dělala svetýrky, čepičky a 

takový tydlencty, no. A jinak potom až děcka už dorostly, tak sme s holkama chodily aj dost do divadla sme 

chodily tady, protože potom, když sme se přestěhovali vlastně sem, tak ho mám naproti, že. A to sme právě s tou 

Fanynkou, s tou kamoškou a eště s Janou, takže to sme chodily jako hodně do divadla. #00:12:02-2#  

 

V: A tady bydlíš, od kterýho roku tady bydlíš tady...? #00:12:02-2#  

 

R: Tady? Počkej, Eva se narodila 79 a měla deset let, když sme se sem stěhovali, tak od 89. #00:12:15-2#  

 

V: Hmm, takže krátce před revolucí. #00:12:17-1#  

 

R: Noo, 89... #00:12:21-7#  
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V: Krátce před revolucí... #00:12:21-7#  

 

R: Jo, noo před tou, jo jo jo. (smích) Takže to to sme se sem nastěhovali v tom říjnu a jeli sme do Mariánek na 

tejden na dovolenou aj s Evou našou. 

 

V: Takže v říjnu 89, když se se sem nastěhovali? #00:12:34-5#  

 

R: Jo. #00:12:37-1#  

 

V: A jak vypadala takový dovolená v Mariánkách? #00:12:40-3#  

 

R: Noo, tak sme se, tam sme byli v tom hotelu, ubytovali nás ve čtvrtým patře, já s mejma závratěma sem se 

nemohla podívat ani z balkonu, protože sem se držela jak, (smích) sem byla hrozná. Až ve středu, jo, vod tý 

soboty, až ve středu sem se tak jako podívala vzhůru??, protože mně to dělalo úplně strašný zle, jak (smích). 

Dřív sem na chatě lezla po stromech, trhala meruňky, všecko vevnitř?? a dneska já vylezu po žebříku nahoru a je 

mi špatně a musim jít dolů. To je hrozný. Umejvala sem vokna, když máti bydlela naproti, a vlastně byla vo 

poschodí vejš eště, a já sem stála venku na tom plechu a držela sem se jenom, naše matka mě takhle držela za 

nohu. A já sem řikala, mami nedrž mě za nohu, no a kdybys náhodou upadla, a já řikám, no tak to bys mě určitě 

udržela. (smích) No a dneska já nevylezu na vokno, to je hrozný, všechno vevnitř, protože teď su ráda, že mám 

nový vokna a, (smích) že to todle. No a jako nevim, no, co bych eště tak nějak... #00:13:50-2#  

 

V: Takže většinou vlastně si trávila ten víkend tak, že ste jeli na tu zahradu... #00:13:54-8#  

 

R: Noo, to sme to, když byly jako děcka malý, tak to sme tam byli každej tejden jako na zahradě, jezdilda tom, 

protože tam nebyla chata v té Dyji, takže tam sme nemohli jako přespat. Až sme postavili teda tu chatu na tej, v 

těch Krhovicích, tak potom teda to sme tam jako jezdívali každej víkend, každej víkend vždycky a v neděli zase 

zpátky... #00:14:19-0#  

 

V: A jak takovej víkend vypadal? #00:14:20-8#  

 

R: Noo, tak zase no, tak sme tam pěstovali brambory ze začátku, pak se nám dostal do toho ten červík takovej, 

tak sme to všechno dali na zkrmení kamsi, a pak sme to museli všechno, všechno předělat a všechno znova 

vobrejt a, a tam to bylo vlastně na skále, takže se tam musela navézt nová hlína a pohnojit to a všechno možný. 

Tak sme tam potom pěstovali, pěstovali ňáký ty ředkvičky a kedlubny a cibulu a takový to todle, až mě to potom 

přestalo bavit, tak sme to zatravnili a (smích) sou tam jenom stromy. No protože sem se rejpala v tom tom, v tý 

hlíně jenom já, no. Náš táta akorát....??? akorát stromy vždycky ostříhal, no. (smích) Tak jako, no a potom už 

děcka byly velký, tak Dan s náma přestal jezdit, tak sme jezdili jenom s Davidem a s Evou, no a pak aj David 

přestal, ne, no a Eva jezdila ještě pořád, no a pak sme jezdili sami dva, no. A to si Eva vlastně, když byla ve 

škole, pořídila toho psa, ne. No tak samozřejmě, že když byla ve Znojmě tak, tady na ekonomce, tak se v psa 

starala, pak šla do Pardubic a psa sem dostala na starost já, no. Takže sme ho dochovali taky, no. Aach 

jo.#00:15:23-5#  

 

V: A večery na chatě ste trávili jak, když ste byli na chatě...? #00:15:47-4#  

 

R: Noo, tak děcka, když byly menší, tak se dělal vohýnek, taky vopíkaly buřty a většinou čučeli na televizu, no. 

To je, protože náš tatínek bez televize ani neusne, no. (smích) takže ten tam první musel mít televizu. #00:16:02-

2#  

 

V: Takže na chatě byla televize vždycky? #00:16:04-4#  

 

R: Noo, tam byla dycky, protože tam je elektrika, no. Protože Dan třeba, ten má ve Chvaletický zátoce chatu a 

tam neni elektrika, takže tam nemůže nic takovýho mít. Akorát...#00:16:15-8#  

 

V: To je lepší... #00:16:15-8#  

 

R: Noo, právě, proto voni sou víc venku a u vohně a tak vykládaj při svíčkách a nebo todle, tak je to takový 

lepší, no. Jenže u nás prostě elektrika je, no, takže se tam všechny vymoženosti daly. (smích) #00:16:32-3#  
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V: A na co se pamatuješ, ňákej pořad, když si vzpomeneš vlastně, no, třeba, na ty 70. 80. leta, na co ses dívala v 

televizi, jestli tě něco zaujalo... #00:16:41-9#  

 

R: No, to ježišmarjá no tak filmy a takový a hodně dávali, Vlaštovku tenkrát dávali, tak sme se dívali jako na ty 

děti, co tam prováděly v tam, já nevim, chodily někde na ňáký výlety a nebo co, a hledaly nějakej poklad nebo 

prostě něco takovýho, tak to naše děti dost bavilo, jako Večerníček, žejo. A takovýdle. A strašně sme se dívali 

rádi na Rakousko, kde byly ty werbunky, vlastně reklamy, který sou dneska tady, tak nám se to strašně líbilo, 

protože to bylo v barvě a zpívali tam a všechno. A u nás nic takovýho nebylo, že jo? (smích) A nadáváme na to... 

#00:17:28-0#  

 

V: A to šlo naladit, jo? 

 

R: Noo, to šlo naladit, no tak takovej kousek vod Rakouska, to šlo naladit krásně, my sme se dívali na Rakousko 

hodně, i když sme tomu třeba nerozuměli, ale dívali sme se dost na Rakousko, no ale ty reklamy, ty byly 

nejlepší. My sme se na to dívali strašně rádi, no a dneska, když sou tam, tak všichni na to nadávaj. (smích) 

#00:17:52-3#  

 

V: To je pravda. Takže ňáký pořady pro děti..a co se líbilo tobě konkrétně z český televize třeba, jestli tam bylo 

něco, co tě zaujalo, ňáký pořady...? #00:18:03-5#  

 

R: Já ti nevim, ale já si ani nepamatuju, že bych se nějak moc na tu televizu dívala. Vona mi, já sem ju sice měla 

v kuchyni, když sme bydleli potom tady vlastně sem ju měli v kuchyni pořád, ale, čoveče, to ti nevim. Potom 

byly teda ty, co teďkon vopakujou, třeba ty Žena za pultem, ty seriály, že. A Plechová kavalérie, jo a jako já sem, 

vlastně jako vod mládí jako vod dětství vůbec já sem sbírala herce, já sem. Ve stánkách byly třeba fotografie 

herců, mám ještě dokonce na chatě celej sešit vylepenej z těch fotografií. A i třeba z časopisů, kde byly 

inscenace různý, třeba v pondělí dávali aj slovenský inscenace, ty se mně teda jako líbily, to sme se jako dost 

dívali. A takže já sem si vylepovala aj, já sem měla, myslim, ale šest těch velikánskejch sešitů černejch vylepený 

vobrázky z různých filmů nebo inscenací nebo něco takovýho jako. Protože mě herci dneska zavolají, kde hraje 

kterej herec tam a tam, a já jim to řeknu, protože mě to vždycky zajímalo, a já sem si to pamatovala.  #00:19:28-

8#  

 

V: To je super. Já na to právě paměť vůbec nemám, takže (smích) já sem vždycky úplně mimo.#00:19:29-0#  

 

R: (smích) Noo, ale víš co, náš Dan třeba v práci se tam bavijou a všechno a najednou mně telefonuje a řekne mi, 

mami, prosimtě, jak se menoval ten druhej panoš v tom Tři oříšky pro Popelku, byl Trávníček jako princ, a pak 

měl dva ty kamoše, ten jeden byl Janák a ten druhej, jak se menoval? Tak hnedka sem řekla, že to byl Drbohlav. 

A jo jo jo jo... #00:20:01-3#  

 

V: A jak si to teda sbírala? To bylo jako v trafice, to se prodávalo... #00:20:07-7#  

 

R: Víš proč, teďkon je to i v programu, TV revue a TV magazín a já nevim, jak se to menuje, dřív byl jenom 

Rozhlas. Rozhlas a tam byly černobílý fotografie jo. A já sem, když sem jezdila na prázdniny k babičce do 

Třebíče, tak sem chodila k tetě a teta právě brala tady ten Rozhlas. A vona mně to dycky nechala, až sem přijela, 

tak já sem to prolistovala, a kde se mi ňákej vobrázek líbil, ten sem si jako vystřihla a nalepila do sešitu, jo. 

Takže dřív vlastně a potom televize, až byla potom televize. Potom my sme měli první televizu Mánes a myslim 

mě bylo, já nevim, dvanáct roků, když si pořídila naše máti televizu s tatem. Takže do tý doby byl jenom rozhlas, 

že jo a televize byla potom až, ten program potom pozdějc. A takže z toho rozhlasu, já si pamatuju, že sem 

vystřihovala ty vobrázky. #00:21:10-9#  

 

V: a tos takhle sbírala celej život? #00:21:12-9#  

 

R: Ano. #00:21:12-9#  

 

V: jo, to je hezký. #00:21:12-9#  

 

R:No, já už sem to teda vyhodila, myslim, že mi tam zůstaly, zůstal jeden sešit a předplatila sem si tenkrát, jak se 

to menovalo, Ekran? a Kino, z celýho světa jako s těma hercama všechno, tak to se, to mám myslim eště na chatě 

štos starejch Kin, já nevim, ze sedmdesátýho roku nebo tak ňák a dokonce mám i starý Kina, který sem našla 

tenkrát, já nevim, kde a ty sou aj ze 24. a ee 35. a z takovej těhle, když byla Gréta Garbó a já nevim Lollobrigida 

potom a tady ty, když byly mladý, když začínaly, tak v tom byly takovýdlen ty....to mě strašně bavilo tady todle 
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to, tak to sem já všechno skládala, všechno toto, takže na chatě mám eště sešit s těma fotografiema, teďkon už to 

neni vidět vůbec, normální fotografie jako herců, to tenkrát toho bylo, já sem to... #00:22:24-5#  

 

V: Hezký #00:22:27-6#  

 

R: Vždycky jak sem šla okolo, tak sem si to musela koupit. (smích) No a jako děcko sem taky sbírala hromadu 

všeho možnýho, známky a nálepky ze sirek a já nevim, co všechno. Vobaly vod čokolád, vždyť já měla plnou 

krabicu, to tenkrát se to vozilo z Rakouska ne, tak to bylo něco. Dneska to je tady všechno, no. Už sem to taky 

vyhodila, no. #00:22:47-3#  

 

V: Takže když ti někdo přivezl jako čokoládu a... #00:22:50-8#  

 

R: Protože maminka vlastně, maminčin tatínek... #00:22:52-1#  

 

V: A co dělala maminka za práci nebo.. #00:22:54-5#  

 

R: Maminka taky byla prodavačka. #00:22:57-1#  

 

V: jo #00:22:57-1#  

 

R: A maminka měla strýčka v Rakousku, ve Vídni přímo to byl jako dědečkův bratr a von když  sem jednou za 

čas přijel, tak vždycky dovezl todle. A potom zase když sem byla vdaná za toho prvního manžela, tak Danovi 

vlastně byl za kmotra strejda z Rakouska. Jako to byl, babičky Hubatkový vod sestřenice manžel. A von byl 

tenkrát za kmotra Danovi, takže voni přijeli vždycky a víš, dovezli banány a ... #00:23:31-2#  

 

V: A to nebyl problém, že přijel? #00:23:32-2#  

 

R: Voni sem mohli, ale mi ne. Naše máti, když tenkrát se vypravila k strejčkovi do Vídně, no co musela všechno, 

aby jí dali vízum, aby mohla jet do toho Rakouska, to to bylo hrozný. No samý problémy, no. Tady s tímle tím, 

že dneska se vezmeš auto a jedeš, že jo. No a tenkrát právě strejda teda, když přijeli voni sem, přijeli každou 

chvilu jo, jako k babičce, jo. Takže dovezli různých čokolád a všeho možnýho, jo, prostě to bylo něco, to byly 

obrázkový ty papírky, že jo, my sme to v životě neviděli, ne. Tak sme byli nadšený. (smích) #00:24:20-4#  

 

V: To věřim. #00:24:20-4#  

 

R: A banány vlastně tadys na to musel stát frontu. Tam se to dostalo normálně. Dneska to tady je taky normální, 

takže vono to je všechno no, takový. #00:24:30-6# 

 

V: A byla si, byla si někdy v Rakousku nebo v zahraničí v tý době...? #00:24:33-4#  

 

R: jo, byli sme, byli sme. Eště vlastně za totáče sme byli od ROH s Oldem, když sme, počkej, Eva, Eva, Eva eště 

nebyla na světě, a David měl tři roky, tak sme byli vod ROH v Jugoslávii, v Jugoslávii... #00:24:57-9#  

 

V: A jaké to bylo? #00:25:00-1#  

 

R: No dobrý, 14 dní sme byli v tom Bečiči? tam kousek vod Dubrovníka a jako bylo to pěkný, já sem byla 

poprvní u moře, že jo, tak. Všecko se mě tam líbilo, jo a takže a všechno sme to přepočítávali, aby to vycházelo 

na na naše, no ale potom sme byli pak už v Chorvatsku jako soukromě, sme byli asi dvakrát... #00:25:28-3#  

 

V: A to eště před rokem 89? #00:25:29-7#  

 

R: No, no, nebo ne? Počkej, Ne, ne, vlastěto bylo. Ale před rokem 89, to eště Eva nebyla na světě, to sme byli s 

Danem a s Davidem autem sme jeli v Bulharsku, u moře, stanovat jako, Eště se dvouma známejma, a to tenkrát 

(smích) my sme jeli, a kluci dostali, David dostal příušnice a Dan taky na jedno ucho měl, tak já sem jim dala 

plínky na hlavu, tady vatu na uši a takle sme jeli. A voni jemon v plavkách. (smích) A jeli sme, a voni přece 

jenom u moře to teplo a todlenc to, tak se z toho dostali, no. Ale to byla jízda, my sme trpěli v autě, protože sme 

nechtěli vodevřít vokna, aby neměli průvan, aby se jim eště nestalo něco horšího. A, no ale zvládli sme to. A tak 

tam sme byli 14 dní a potom právě sem řikala, potom právě sem řikala, že už nechci zažít takovoudle dovolenou, 

abych byla furt ve stanu u vařiče a furt jenom vařila. Voni vostatní se chodili, měli děcka už velký, takže ten 

chtěl kousek chleba, tak si šel vzít, že jo. Naše děcka byly malý, Dan, David vůbec a já sem musela jenom sedět 
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u vařiču. A já sem řikala, tak a už nechcu takovou dovolenou. Chcu jet někam, prostě třeba do privátu, nebo 

někam do soukromí, nebo do hotelu prostě někam, abych mohla jít k snídani, k vobědu, k večeři a nemusela 

sedět u vařiču a... #00:27:20-9#  

 

V: Takže to by byly ty Mariánský Lázně třeba? #00:27:23-5#  

 

R: (smích) No, to bylo fajn, to bylo fajn v tom, no. #00:27:28-5#  

 

V: A jak třeba probíhala ta cesta do tý Jugoslávie nebo do toho Bulharska, jestli to bylo, jestli si třeba pamatuješ, 

jaký to bylo na hranicích? #00:27:28-5#  #00:27:37-5#  

 

 

 R: Když sme, když sme le, jeli do Jugoslávie, tak sme jeli vlakem do Prahy, a tam sme potom čekali na letišti a 

letěli sme letadlem do Dubrovníka a tam sme byli za chvílu, jo. A zpátky zase stejně, do Dubrovníka a z 

Dubrovníku do Prahy a z Prahy sme jeli vlakem dom. No a potom do toho Chorvatska a do toho Bulharska sme 

jezdili autem. #00:27:35-9#  #00:27:59-9#  

 

V: To muselo být zajímavý, ne, to poprvé letět? #00:27:59-9#  #00:28:00-8#  

 

R: No, bylo to fajn, náš táta si dal pár panáků, protože aby zakryl to, že se bál, ale mně se to líbilo. To bylo jak v 

autobuse. (smích) Akorát máš táta seděl u vokna a furt se díval, že je tam mlha furt a já sem řikala, prosimtě, to 

není mlha, to je křídlo. (smích) Že neviděl dolů. (smích) Takže jo, dobrý. No, a pak sme vlastně, když Olda 

přestoupil, dělal v Traktorce? a přestoupil do toho Medikasta?, tak potom sme dost jezdili na zájezdy s nima, 

sme byli v Českých Budějovicích, tam sme navštívili ten Prazdroj nebo co tam je, no pivo, pivo, no. #00:28:54-

7#  

 

V: Hmm Budvar. #00:28:54-7#  

 

R: Budvar vlastně, jo. Budvar, takže tam sme se byli podivat, byli sme v Jablonci, tam sme zase byli v bižuterce, 

jo, to nás strašně zajímali, jak to tam všechno naskládají do těch štrasů a tady do toho všeho. To bylo pěkný. A 

pak sme byli ve Francii, v Paříži u Eiffelovky. #00:29:16-2#  

 

V: Eště před revolucí eště? #00:29:16-2#  

 

R:(pauza) Ježíšmarjá, kdy to bylo. Náš táta by ti řekl i přesně datum. Já si datumy moc nepamatuju. Ale to sme 

byli, to už byly děcka, to už bylo ůpo revoluci, protože to bylo vlastně v, když sme jeli do Drážďan tenkrát, tak 

Dan byl s náma, to už byl dospělej, to už měl, já nevim, 16 17 roků, no, tak Eva měla 10, (pauza) nebo ne 17 

Dan a ona je o dvanáct, tak pět let. Tak babička ju hlídala určitě. No, tak to už bylo potom, no. A pak v tý Paříži, 

to jel s náma zase David, a to už byl vlastně taky velkej. To už měl taky, ale já nevim 15 roků nebo tak nějak, 

takže to už bylo po revoluci, no. #00:30:07-5# 

V: Hmm, dobře. Takže dovolené ste trávili vlastně, v Česku ste většinou jezdili na zahradu... #00:30:13-3#  

 

R: Noo, to jo #00:30:16-1#  

 

V: A když ste nejeli na zahradu, tak kam ste jezdili na dovolenou? #00:30:18-4#  

 

R: No my sme vlastně nejezdili na dovolenou, čoveče, v Česku. Tady ne. Akorát já sem jezdila každej rok už z 

práce, když sem dělala v Unanově, a potom tak  každej rok byla ?? Crudim, tak vždycky sem ten tejden prostě 

jela. Ze začátku sme jezdili jako služebně z práce, protože sme tam instalovali výstavu, takže to sme tam jako 

todle, a pak už sem se tam seznámila s tou kamoškou, takže sem tam jezdila soukromě, protože to vychází 

akorát, že sou dva dni svátky, takže sem si vždycky vzala tři dni dovolený sem si dycky vyšetřila a jela sem teda 

tam. A to teď, co už su v důchodě, tak už sem tam nebyla. Takovejch osm let. #00:31:07-4#  

 

V: A tam to bylo, co ste tam dělali ten celej tejden? #00:31:09-3#  

 

R: Tam bylo fajn, tam sme měli, že sme teda udělali výstavu, a chodili sme do divadla právě na ty amatérský 

loutkářský soubory, a někteří měli i naše loutky, takže sme viděli, jaký je to... #00:31:24-9#  

 

V: V Chrudimi to bylo všechno? #00:31:24-9#  
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R: Noo, v Chrudimi v tom divadle, takže sme vlastně viděli, jak to vlastně vypadá. Takhle když uděláš loutku no 

tak ju vidíš, ale když ju vidíš třeba v tom divadle a některý sme dělali těma luminiscenčníma barvama a muselo 

to bejt černý, s černým jako, zadek černej a svítily tam fialový ty, aby se ty barvy, eee, fluoreskovaly, nebo jak to 

mám říct, no. (smích) Takže čověk to viděl úplně jinak zase, víš. Takže bylo to fajn. A pak byly různý semináře 

a vo těch pořa teda vo těch inscenacích, co tam jako měli ti loutkaři, tak se tam vo tom bavili a jejich připomínky 

různý a todle, takže sme na některý chodili, na některý ne, no. A pak sme chodívali aj do toho klubu jejich, a tak 

se tam seznamovali jeden s druhým a takle, tak to bylo takový fajn, no. A už potom když už sem tam jezdila x 

těch let za sebou, tak už sme tam měli hromadu známejch vlastně z celý republiky dokonce sem se tam sezámila 

z Plzně, z Plzně s tim jejich ansámblem, taky kde hrají loutkový divadlo a ten Vašek, to byl se mnou David, toho 

sem si vzala s sebou, a ten Vašek  vlastně hrál jako malej chlapeček v tom S tebou mě baví svět, toho malýho 

Pepíka, eee, Pepíno... #00:33:05-7#  

 

V: Pepino, hmm. #00:33:05-7#  

 

R: Nee Míša, Míša, ustřih sem si bimbulu ?? (smích) No tak to byl ten Vašek a von dělal lotkoherce v Plzni, 

takže s tim sem se tam seznámila jako a tak jako hodně hodně sme se tam seznámili, jako. Možná, že už někeří 

taky už....??? A vlastně v Chrudimi je stálá výstava v tom Mydlářově? domě v tom muzeu, a právě ta Marcela, 

co sem se s ňou seznámila, tak ona tam pracovala, takže sem tam dycky prošmejdila, co tam mají novýho a 

všechno. (smích) Tak jako bylo to fajn, ale fajn, příjemní, bezvadní kamoši a všechno. #00:33:36-1#  #00:33:48-

9#  

 

V: To je hezký, to je hezkýy;. Ono vlastně to bylo tvoje práce, to bylo vlastně i trávení tvýho volnýho času i i 

vlastně ty #00:33:55-4#  

 

R: No, no tak nějak. #00:33:55-4#  

 

V: i i vlastně ty loutky si taky dělala doma nebo to už už...? #00:33:59-7#  

 

R: No doma jo jako takhle, když se potřebovalo. Jako já sem si to, když sme toho v práci měli moc toho, tak sem 

si to brávala dom, takže sem dennodenně třeba dělala esště, eště když už sem byla vlastně, já sem šla vlastně vo 

rok a půl dřív do důchodu kvůli mamince, že byla na tom  špatně, a tak sem se o nňu starala. A když šéf 

potřeboval jako s něčim pomoct, tak mně to dovezli, když sem byla u ní teda doma, tak mi to dovezli tam a já 

sem to tam dodělala a voni si to zase vodvezli, víš, takže sem si vlastně ěště přivydělala pár korun. (smích) 

Navíc. #00:34:38-0#  

 

V: Ale ale řekněme eště před revolucí, tak když si pracovala doma, tak to ti neplatili nebo platili taky? 

#00:34:44-0#  

 

R: Je to sem nedělala doma. #00:34:45-1#  

 

V: Tos nedělala doma... #00:34:45-1#  

 

R: Hm hmm #00:34:49-1#  

 

V: Takže tos vlastně jenom skončila v práci a pro sebe si nedělala loutky doma nebo pro rodinu nebo? 

#00:34:51-6#  

 

R: Jako děckám jo, to sem dělala anebo sem třeba dělala a to sem třeba si dělala něco v práci a doma sem to 

dodělala. Třeba kamoš měl narozeniny, tak sem udělala, protože sem dělala zrovna ňákou hru, kde byla 

Karkulka a myslivec, a ten myslivec byl strašně podobnej Boříkovi a Bořík měl zrovna narozeniny, tak já sem 

hlavu sem si nechala a udělala sem mu tělo a (smích) dostal to jako k narozeninám, víš, a všichni řikali, to je 

Bořek jako vyšitej, jo úplně bezvadný. Takže jako se dalo říct, že sem taky taky jako dělala něco, něco v práci, 

když se dalo, a něco pak doma dodělávala, takže jo no... #00:35:43-2#  

 

V: dobře. #00:35:45-9#  

 

R: Jináč, jináč nevim, no. #00:35:48-5#  

 

V: Dame chvilu pauzu, myslim, že už to skoro bude. #00:35:48-5# 
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R: No a pak sem se naučila dělat ponožky, takže štrikuju ponožky, však to víš. (smích) 

V: A tos začala dělat kdy? Ty ponožky začalas dělat kdy? #00:35:58-0#  

 

R: Když sem začala hlídat maminku. #00:36:01-6#  

 

V: To bylo v kterym roce asi? #00:36:03-2#  

 

R: A to máš v roce 2000 tak 2008. #00:36:11-6#  

 

V: Jo, to už je pro mě nový trošku. (smích) #00:36:13-0#  

 

R: ne ne ne ne ne, vlastně 2008 ne, počkej já sem končila kdy? Protože Tereza se narodila 2009, maminka 

umřela 2008 a tak to může bejt, no, tak to už je po 2003 2004, tak ňák no. #00:36:22-1#  #00:36:31-6#  

 

V: Ale já když vlastně zpátky do tý doby do těch 70. 80. let jakou hrála roli příroda v tvým volným čase, jestli 

ste chodili někam do přírody nebo...? #00:36:43-7#  

 

R: Noo tak jako, my sme většinou trávili na tý zahradě, a když sem se s děckama šla projít, tak ke splavu, anebo 

tak, ale jinak. (pauza) Sme s Oldovim známým sme jednou jeli na houby, jenže von sbíral furt a já sem furt 

chodili a já sem nic neviděla, já to neumim, já je mám strašně ráda, ale já to neumim sbírat.  #00:37:07-8#  

 

 V: To znám...#00:37:07-8#  

 

R: Takže my sme byli asi dvakrát na houbách, a stejně, kdyby tam byli ňáké houby, tak nic nenajdem. (smích) 

#00:37:09-9#  

 

V: (smích) takže ta zahrada byla lepší, jo? ... #00:37:20-1#  

 

R: Noo a když člověk se mu zase nechtělo, tak si šel vodpočnout a nemusel nikam chodit. Takže tak ňák, 

no.#00:37:28-1#  

 

V: Hmm, je to takový víc svobodný, no. Co člověk, co člověk může dělat... #00:37:30-9#  

 

R: Jako my sme, my sme nikdy, víš co, my sme ani nebyli tak ňák zvyklí, protože když sem byla jako holka, tak 

vlastně my sme, náš táta neměl vo to zájem, máti sama taky ne. Ta taky chodil, no... ty to máš prázný. Tak 

chodila taky vlastně jenom na tu zahradu a náš táta nikdy v životě neměl ke sportu nebo k přírodě, k výletům 

nebo todle. My sme nikde nebyli, auto sme neměli, tenkrát jako, a nikam sme nejezdili. Akorát do tý Třebíče a to 

sem jezdila au, vlakem, sem jela vždyvky do Okříšek?, tam sem musela přestoupit a jela sem k babičce na 

prázdniny. #00:38:18-9#  

 

V: A tam si jezdila, od malinka si tam jezdila? #00:38:22-6#  

 

R: Noo, tak vod těch 8 9 let, sem tam jezdila každej rok, dokud byla babička jako čupr trošku, no. Pře potom 

byla v tom ústavu, protože už nemohla se sama postarat vo sebe, tak už sem tam přestala jezdit, no. Ale teď tam 

jezdim k sestřenici sem tam. no. A vzpomínáme na (smích) #00:38:42-8#  

 

V: a jezdilas tam eště aj s dětma? Za babičkou? 

R: To už nebyla babička. #00:38:48-3#  

 

V: Už ne. #00:38:48-3#  

 

R: hmm hmm. To už nebyla babička. My sme tam třeba, když sem hlídala matku jako, když byla na tom špatně, 

tak sme třeba jeli do Třebíče, protože tam měla veškerý příbuzenstvo, pře máti pochází z Třebíče, takže jako tam 

měla sestru už teda poslední, tak sme jezdily za ňou a k Martě, to byla zase od bratra holka, k tý jezdim teda do 

dneška. Takže sme jely do Třebíče jenom, třeba aby máti viděla sestru a jinak jako ne, no. (pauza) Tak já sem 

třeba, vem si, že vlastně, tenkrát, vlastně tys byl taky s náma, když sme jeli tam s tátou eště s Jirkem a eště s tou 

se Štěpánou a Evina byla teda Terezka byla malá  v tý postýlce, když sme byli támle u té vody, v těch Jižních 

Čechách, nebo kde sme to byli. #00:39:46-9#  
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V: Jo, jo, jo, no #00:39:46-9#  

 

R: no, tak to se mně třeba líbilo, ale nikdy my sme to niják nezažili... #00:39:53-8#  

 

V: To ste nedělali. #00:39:53-8#  

 

R: To sme nedělali, ne. #00:39:56-4#  

 

V: ...? tak ti bylo příjemný, že prostě jedete na zahradu, a prostě. #00:39:59-8#  

 

R: No, no a táta ten zase jel dělat na to. Táta nikdy sportovat nebo něco takovýho todle, akorát třeba Pepík, jako 

ten můj první, tak ten byl spíš jako sportovec. Ten jako dělal kulturistiku a jako jezdili aj na hory aj dědeček a 

babička, ty taky. Takže vlastně Dana, protože ho měli potom u sebe jako pradodičové, tak von s nima jezdíval na 

hory a todle, takže. Já sem taky byla poprvní na horách, prosimtě, mě navlíkli do lyží a do bot a řekli mi jeď, a já 

sem řikala jak, když nemůžu zvednout (smích) #00:40:39-1#  

 

V: A to bylo kdy? #00:40:40-6#  

 

R: No to mně bylo, to mně bylo já nevim, 22 nebo 21 (smích), no  a voni mi řekli, jeď a já sem nemohla 

zvednout ani nohy s těma botama (smích) A to bylo snad poprvý, pak sme byli eště myslim jednou na horách a 

to už sem přece jenom trošičku lyžovala, no ale nešlo mně to teda vůbec. #00:41:02-7#  

 

V: takže nikdo tě to tam jako pořádně nenaučil, prostě tě postavili na lyže a řekli, jeď. #00:41:05-7#  

 

R: Jo, a to sem potom, když sme byli po druhý, pak sme byli, Pak tam byl takovej mírnej kopeček, a tak sem 

řikala dobře. Tak sem to bždyvky vyšlapala a teď sem jela. No jo, ale voni mně řekli, musíš přenést tu, na levou 

nohu, když chceč zatáčet do leva, když zase na pravou nohu a já sem se natáčela celá a jela sem furt rovně. 

(smích) takže, takže sem se to nikdy nenaučila. Ale náš Dan, ten lyžuje strašně rád, a ten zase má radši třikrát na 

hory, než by jel k moři. #00:41:38-7#  

 

V: Jasně. #00:41:40-1#  

 

R: A jednou se musí obětovat vždycky kvůli svý ženě, protože ta ....?? vždycky u moře. (smích) Takže byl by v 

rodině jeden. Ale jinak von strašně rád na hory. #00:41:52-5#  

 

V: takže po tobě to nemá? #00:41:52-5#  

 

R: No po mně to nemá, teda, zaplať pánbůh (smích) Takže jako říkám, no, žádný sportovní nadšení, žádný 

výlety, nic, my sme chodili tak akorát do Gránic? a vokolo Dyje trhat fialky a takhle jenom.  #00:41:54-7#  

#00:41:54-7#  #00:42:11-7#  

 

V: S dětma ste chodili, jo? #00:42:11-7#  

 

R: No ne, jako když sem byla jako děcko. Potom už ne, potom už ne. To sme chodili akorát do parku na 

pískoviště. (smích) #00:42:21-7#  

 

V: To máš tady kousek. #00:42:24-9#  

 

R: No, je to, no. (smích) No, tak to by tak bylo všechno. #00:42:30-1#  

 

V: Dobře, já se podivám... 

R: No #00:00:03-3#  

 

V: Takže v 89 ste jeli do Mariánek. #00:00:06-7#  

 

R: No v 89 v tom říjnu, no. A my sme chodily s Evou teda s nima, protože už u voběda sme jako byli s jedněma 

známejma, tak my sme se s něma seznámili, jenže náš táta byl strašně utahanej furt, a že si chce vodpočnout. Tak 

ten chrápal na pokoji a my s Evou sme chodily všude na tu Karlkulku tam a do toho lesíčka tam, a vokolo potoku 

a různě, kamkoli a i máme fotku, co sme se všichni fotili, a náš táta tam chybí, víš. Ale my sme chodily s Evou 
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teda všude, všude se podívat, na ty výstavy, a co tam kde bylo, tak všude todle. Bylo to tam moc pěkný teda, 

mně se to tam líbilo. A tam fontána, jak tam nádherně zpívala a skákaly ty prameny vody. (smích) #00:00:58-9#  

 

V: Jo to je s hudbou ňák? #00:00:58-9#  

 

R: No no no no, přesně podle hudby tam skáče všecko todle. No pěkný to pěkný to bylo fakt, to si pamatujeme. 

A tak to i Evina ti může říct, jaký to tam bylo, protože vlastně byla se mnou. A my sme teda chodili všude, no a 

potom sme se dověděli, že vlastně to byl, to byla taková vycházka na tu Karkulku a to byla chaloupka taková, 

jako tam bylo nějaký vobčerstvení nebo já nevim co, ale byl tam normálně vlk, myslivec a ta Karkulka, proto se 

to tam menovalo. No a my sme potom byli doma, to mohla bejt tak, já nevim, do pěti let, tak ňák, tak to vyhořelo 

celý. Já povidám no vidiš, tak eště my sme to teda viděli, a teď už to ne, teď už bysme to neviděli. Estli to teda 

vobnovili nebo ne, to nevim, ale vod tý doby sme tam teda nebyli, no. Jako fajn to bylo. #00:02:00-5#  

 

V: A tam byli asi tenkrát jenom Češi asi jenom Češi, že? #00:02:00-5#  

 

R: Joo, to byl, to bylo vlastně rekreanti ne, jak bývali v Česku, jenže to už nebylo od ROH, ale už to bylo jako 

normálně. (smích) Já nevim, taky ňáký ty vejbory eště byly, nebo já nevim, už čoveče, už to tak ňák... 

#00:02:21-9#  

 

V: V 89 to ještě mohlo být ROH. #00:02:21-9#  

 

R: Anebo eště to mohlo bejt, ale. To bylo tenkrát, vod Olda dělal v tý traktorce, a to eště to eště, myslim, bylo 

traktorky ta ta ty Mariánky, to bylo myslim eště tý traktorky. #00:02:43-5#  

 

V: A tam dělal Olda, Olda tam dělal co, v tý traktorce? #00:02:44-5#  

 

R: No chlaďaře... #00:02:47-8#  

 

V: Jo taky. #00:02:47-8#  

 

R: Jako vopravovali chlazení, v mlikárnách a tady na jatkách, nebo co kde potřebovali chlazení, obchody, 

všecko, domácí ledničky. Pak už je přestali dělat, no, jako domácí ledničky a začali dělat ty klimatizace a tady 

to. Tu vzduchotechniku a to, no ale předtim, Olda vlastně je vyučenej chlaďař a teď to dělá David, teda, jako 

dělal taky ňákej kurz, ne kurz, školení a chodil aj myslim dva roky do školy tehdá aby měl svářečskej průka, a já 

nevim co eště všechno k tomu potřebuje, takže teďkon vlastně, když tata kvůli tomu srdíčku šel vlastně do 

invalidky no tak to převzal po něm David všecko, no. #00:03:42-5#  

 

V: hmm, tak to je fajn, takhle to přešlo. #00:03:44-1#  

 

R: Takže von chodí, von jezdí taky jako taky na opravy a většinou jezdí na ty servisní kontroly a takový, no. 

#00:03:52-1#  

 

V: a ty kdyžs byla na tom školení, tak mělas vlastně eee v tom v tý době normalizace měla si nebo používala si 

svůj volný čas jako ňák na vzdělávání nebo na nebo třeba na...? #00:04:06-0#  

 

R: Noo, tak když sem byla na gymplu, tak sme vlastně si měli vybrat ňákej jazyk a my sme tenkrát s kamoškou 

si vybraly francouzštinu, a strašně nás to bavilo teda, pak sme  hrozně rádi chodily do kina na francouzskej film, 

kde byly titulky a my sme chytaly každý to slovíčko, a dycky, když sme prostě rozuměly, protože sme toho eště 

neuměly tolik, a rozuměly, tak vždycky sme se chytly za ruku, že sme tomu rozuměly tomu slovíčku, jo. (smích) 

Bylo to pěkný, jenže sem chodila jenom rok a ... #00:04:46-7#  

 

V: Takže Jean Mareas byl tvůj oblíbený herec? #00:04:50-7#  

 

R: No, mě se strašně vždycky francouzština hrozně, do dneška se mi hrozně líbila a blbec si nadávám, že sem 

potom, když už sem teda na ten gympl nechodila, že sem do tý francouštiny chodit mohla aspoň ty základy nebo 

todle, aby člověk to. Měli sme výbornou učitelku teda. Vona nám vždycky třeba půl hodiny vykládala vo ma, vo 

tom svým synovi, ten jezdil po celý republice, a kde byl v Japonsku a já nevim, co všechno vždycky, a za tu 

půlhodinu sme stihli vždycky všecko se naučit todle, protože vona nás strašně moc fajn že ju všichni poslouchali 

a že vona dokázala tak tak upoutat, že sme to vopravdu zvládli vždycky všechno. #00:05:32-9#  
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V: A nebylo nebylo to problém, že se učila francouzština a ne ruština? #00:05:36-8#  

 

R: Ne, ne, ne. #00:05:36-8#  

 

V: Jak to? #00:05:36-8#  

 

R: A nakonci roku, sem měla z francouzštiny dvojku, z ruštiny trojku a z češtiny štverku. (smích) Tak takhle sem 

dopadla. #00:05:46-6#  

 

V: (smích) Aahh #00:05:50-0#  

 

R: A do němčiny sme vlastně chodili taky, když sme, s Fanynkou, když sme přešly vlastně do toho soukroma, k 

tomu Pavlovi... #00:05:59-8#  

 

V: Ale to už bylo po roce po 90?? #00:06:00-3#  

 

R: Ano, ano. Tak začali sem jezdit ty Němci a todle a ty Rakušáci. A Pavel se začal učit německy, ten  šéf náš, a 

tak my sme s Fanynkou sme se zapsaly do kurzu němčiny, tak sme chodily taky štyry roky sme chodily, a já 

neumim blafnout. (smích) Ne, jako, když člověk to, jak čověk z toho vypadne, tak a nevomýláš to, aby sis to 

zapamatovala, tak mně všechno vypadlo... #00:06:30-7#  

 

V: Se dívat na televizu, no, na na rakouskou, to trochu to pomůže. #00:06:34-7#  

¨ 

R: no, to je  #00:06:37-7#  

 

V: Takže vlastně kromě tý francouzštiny, a pak už vlastně si ňák nestudovala nebo ňák nebo ne #00:06:42-0#  

 

R: Ne, ne, ne #00:06:44-0#  

 

V: Nebo ňáký školení? #00:06:44-0#  

 

R: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, to už nic takovýho. #00:06:48-2#  

 

V: A četla si ráda v tý době třeba? #00:06:51-3#  

 

R: Strašně, vodjakživa a do dneška, čtu furt.  #00:06:56-1#  

 

V: A co si tenkrát četla třeba, jestli si pamatuješ? #00:06:56-1# 

 

R: Tak tenkrát byly ty zamilované románky, červená knihovna, kde byly starý knížky, tak to sem přečetla 

všecko. No a teďkon čtu všechno možný, detektivky a a tady třeba strašně se mně líbila ta Šifra mistra Leonarda, 

jako, jo. #00:07:18-8#  

 

V: Od DaVinciho. #00:07:18-8#  

 

R: Teď sem četla takovej životopis vo tý gejši, jak vlastně se stala gejšou, a co to všechno vobnášelo a eště sme 

jako tak, taky mám sem tam ňáký ty knížky, třeba těch populárních vo Růženě teda jak se menovala Helena 

Růžičková a Květa Fialová a tady tydlenc ty, tak jako něco, něco jako z toho jejich života a todle to, tak mně to, 

to je zajímavý, no. A teď momentálně mám rozečtenou detektivku vod Clarkový, a ta píše teda dobře, to je 

napnutý až do konce. #00:07:57-9#  

 

V: Jak, jak, jak trenky. #00:07:59-2#  

 

R: A furt si myslíš, že to dělal ten a ten a von to byl úplně někdo jinej. (smích) 

 

V: Tak to je správná detektivka, tím pádem. #00:08:04-6#  

 

R: No ano, ano, je to fakt, fakt, je to fakt bezvadný. #00:08:08-9#  
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V: Je to správný. A znala by si? nějakýho spisovatelku nebo spisovatele, co tě zaujal nebo zaujala ještě před tou 

revolucí, cos četla tenkrát? Protože ono toho asi tady moc nebylo úplně z čeho si vybírat nebo... #00:08:18-3#  

 

R: Já nevim, já sem si začala kupovat knížky až vod tý Danielle Steelový, a vono vlastně má některý ty její díla 

sou aj zfilmovaný, jako ale jestli to bylo před revolucí... #00:08:29-2#  

 

V: To už asi po..hmm #00:08:32-3#  

 

R: Asi po, já nevim. #00:08:36-2#  

 

V: A předitm, jestli si pamatuješ něco, cos četla, třeba ňáký méno? #00:08:37-9#  

 

R: Nevim čoveče, to si teda ne... #00:08:45-3#  

 

V: Prostě romány. #00:08:45-3#  

 

R: Prostě cokoliv, mně jako, pokud se mně to nelíbilo, tak sem to přestala číst, ale pokud se mně to líbilo, tak 

sem to četla až do konce. (smích) Ale jako abych ti pravdu řekla, já si ty spisovatele moc ani nepamatuju. Teď 

momentálně teda vím, tad od tý Clarkový, že už sem jich četla víc těch knížek, a vod tý Danielle Steelový taky a 

tady tydlenc ty a nepamatuju, fakt ne. #00:09:13-0#  

 

V: A když si vlastně vzpomeneš vlastně na tu dobu předtím, než vlastně tady byla Železná opona, nedalo se jít 

do Rakouska, přitom to bylo kousek. Cítila ses omezená nebo? #00:09:20-8#  

 

R: Já ne jako já sem neměla potřebu tam ňák jezdit, jako, já si myslim, že nás to tak ňák ani nepostihlo tady. 

Přece jenom tam v tý Praze anebo tam někde to bylo daleko víc, protože když sme to potom viděli, co se tam 

dělo a vo tý revoluci a všechno, to se nám, nás to míjelo. Nevim, no. #00:09:49-7#  

 

V: Takže vlastně to, že tady sou ty hranice, to nebylo pro tebe nějak zásadně důležitý, že tam...? #00:09:54-2#  

 

R: Ne, ne, ne, ne. #00:09:54-7#  

 

V: Ale vidělas ty reklamy, že maj ty barevný, krásný... #00:09:57-3#  

 

R: Jo, jo, ano, ano, to se mně jako líbilo. Jako ne, že by člověk neřekl, já bych se tam podíval, jestli to tam 

vopravdu tak je, jak to tam mají, jo. No, ale když to hold nešlo, no tak. Ale byla sem vlastně v Rakou, z 

Rakousku, byla, protože vlastně ten první manžel, Pepík, dělal kanoistiku a eee, voni jezdili vlastně na 

soustředění a na závody, a my sme tenkrát, já sem jela s něma, a to jel aj děda s bábi, protože tam měli tu svou 

sestřenici, tak my sme je navštívili, a dokonce sem byla aj v Prátru. #00:10:40-7#  

 

V: Hmmm. #00:10:40-7#  

 

R: A to eště před tim, než se mi narodil Dan, no, to sme spolu. To sme eště nebyli vziti, to sme vlastně spolu 

chodili a jeli sme do Korneuburgu, a tam byly ty závody, kanoistický, no a potom sme teda šli k tý tetě a sňou a s 

tou její kamarádkou sme jeli do do Prátru, z Pepkovou sestrou Vlastou eště, no a tam sme jezdili po těch 

různejch atrakcích, já měla žaludek až v krku. No vidíš, na to sem si vzpomněla teď. No, tam to bylo dobrý, to 

bylo fajn, jako.  #00:11:16-4#  

 

V: To musí být zajímavý, vidět úplně jiný. To byl úplně jiný svět asi ne? #00:11:19-6#  

 

R: No tak něco úplně jinýho, než sme tady byli zvyklí, no. To sme tam byli myslim ale na tři, na tři dni nebo tak 

nějak. Tři čtyry dni, tak nějak. Akorát jenom přes ty závody, sme jim fandili, a pak sme teda byli u tý tetky a a 

pak sme zase autobusem jeli zpátky. No, to sem byla teda v Rakousku, vlastně ano. Pak, pak už nepak až po 

revoluci. #00:11:47-3#  

 

V: A myslíš si, že ta politická situace, jaká tady byla, že to mělo i nějaký výhody? Třeba ty dovolený s ROH 

nebo jestli to mělo nějaký výhody? #00:11:59-2#  

 

R: No tak jako, tak... #00:12:04-6#  
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V: Na trávení toho volnýho času pro tebe... #00:12:04-6#  

 

R: Určitě, určitě, někerý výhody to určitě měly, jako bylo to levný, na tehdejší dobu taky. Protože já vím, že 

třeba, že Dan jezdil aj David jezdili na tábor a já sem neměla žádný problémy, že bych ho nedostala kamkoli na 

tábor, a vono to stálo 3 4 5 stovek, víc ne, jo. Tak si myslim na tu dobu, i když sme měli třeba, já nevim 1000 

nebo 1200 vejplatu, tak to zase nebylo tak hrozný. Dneska takovej tábor na 14 dní a vono to stojí 5000, že jo. 

Tak si myslim, že to je hodně, voproti i když voproti. Voproti vejplatám, voni furt řikají, že průměrnej plat je 15 

000, no kde bych ho vzala, no. Já sem řikala, no toto mě štve, když oni řeknou, a to bylo aj tekrát aj teď, když 

řeknou, že průměrnej plat je tolik a tolik, anebo průměrnej todle je, ale přitom to je jak kdyby sme si koupili 

kuře, tys ho sněd, já ne, a průměrně sme snědli každej půlku. (smích) #00:13:21-3#  

 

 

V: (smích) #00:13:23-4#  

 

R: Ne, no? #00:13:25-1#  

 

V: Je to tak no. #00:13:23-8#  

 

R: Průměrně. #00:13:23-8#  

 

V: Tak v Praze se toho kuřete sní dvě třetiny, že jo. #00:13:31-8#  

 

R: Někdo má, někdo má, já nevim 50 000 měsíčně, někdo má 10 , někdo má 8... Vždyť kamoška šla do důchodu 

a voni jí vypočítali 4,5 tisíce. Teď už se teda dostala na těch 6000, protože byla valorizace, jo, ale dyť co, nám 

přidaj 35 korun, no tak to je směšný úplně. Sami si tam dávaj eee ty, vodměny statisícový a nám přidaj 35 korun, 

to to to prosimtě, to je k smíchu, vopravdu. #00:14:02-1#  

 

V: To je strašný, no. #00:14:06-3#  

 

R: já sem řikala, proč voni to neudělaj tak, každej člověk pracoval jakkoli, měl takovej a takovej vejdělek a 

dobře, oni mu určili ňákej důchod, ale když teda mají přidat, tak proč to přidávají na procenta. Když už má 

každej ňákej důchod, tak maj každýmu přidat 200 třeba, každýmu, jestli bere 10 anebo 50, a viš, rozumiš mně, 

takhle... #00:14:33-0#  

 

V: Ten rozdíl je čím dál tím větší no... #00:14:33-6#  

 

R: Tak, a když ti dají já nevim 4% dejme tomu, tak ten, co má 8, tak má pár korun, a ten, co má 50 nebo 20, tak 

zase má, zase má eště voto víc, tak maj dávat stejně všem a je to. (smích) #00:14:51-6#  

 

V: Myslíš si, myslíš, že kdyby byla tenkrát, v tý době, kdyby byla demokracie jako taková, která je teď eee, že 

by si, že bys strávila ten svůj volnej čas jinak, kdybys byla svobodnější? #00:14:59-8#  

 

R: No tak zase, víš co, zase když, když nemáš děti, tak můžeš trávit jakkoli volnej ča a dělat všechno možný, ale 

když potom byly děcka a byly tři, tak máš čau míň. (smích) Jako je to možný no, vono zase záleží na tom, koho 

člověk si vezme, když bych si vzala ňákýho sportovce, tak by celou rodinu držel ke sportu, kdybych si vzala 

ňákýho nimroda, zase bysme třeba chodili do lesa a dívali se na srnky a já nevim na to. Takže rozumíš, vono to 

všechno souvisí se vším. #00:15:40-4#  

 

V: hmm, nám tady něco vibruje.... #00:15:55-1#  

 

 #00:15:55-1#  

 

V: Jo, a ještě poslední, jestli eee to, jak si trávila volnej čas, v tý době, jestli to ovlivnilo to, kým seš teď? Co teď 

děláš, jak se chováš, co děláš ve svým...jestli to ovlivnilo eee to, co děláš teď, to jak si...?#00:16:05-2#  

 

R: Já si myslim, že ne, že tak nějak plus minus něco sem přidala, něco sem vodebrala, takže je to tak nějak na 

stejno. To, co sem dělala dřív, dělám pořád, si myslim.  #00:16:32-6#  

 

V: takže to, takže tě to ovlivnilo? Jako že jako mo nebo...#00:16:33-4#  
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R: No tak když to takhle chceš, tak jo. (smích) Asi jo. #00:16:43-5#  

 

V: takže třeba někteří lidi třeba něco dělají třeba celej život, a pak vlastně to dělají potom dál, že jo. Takže to je 

právě jako zajímavý, jestli  

eee, do jaký míry vlastně to, že třeba člověk nemohl cestovat, jo, že teďkon už třeba ani nechce, jo, třeba. 

#00:17:10-4# 

 

 

R: Jo ale jo, je to pravda, protože víš co, třeba teď bysme mohli jet kamkoliv, ale zase má zdravotní problémy, 

zase by nikde nemohl chodit nebo něco, takovýho. Takže my fakt jedeme akorát na tu chatu a a na tu zahrádku 

teda no. takže vono je to pravda, no. Akorát jezdíme k těm známej do tý Prahy sem tam někdy, voni zase sem 

jednou za rok. #00:17:36-8#  

 

V: A to ste jezdili i tenkrát do Prahy? #00:17:45-4#  

 

R: Ne, protože no byli sme párkrát v Praze, ale až teďkon, až po revoluci, protože se vlůastně seznámil s tím 

Bohoušem. Von taky dělá do chlaďařiny, ale jako von spíš vydává časopis a tam nějaký různý školení a tady 

takový tydlencty už a todle. Ale tak jako sme se s nima seznámili, a tak sme třeba trávili u nich na chalupě nebo 

oni zase u nás, přijedou pro meruňky my zase tam pro jabka. Nebo prostě takhle nějak, jo. A voni sou tak nějak, 

Bohouš je stejně starej jak já, takže sme tak nějak v tom jejich věku a taky už sou v důchodě teďkon. Ale sem 

tam taky eště jede na školení. Třeba Bohuš ještě furt aktivně se zapojuje do toho, takže eště, to eště párkrát sme 

tam byli. Aj s Terezkou sme tam vlastně byli, protože ty jejich děti maj taky malý děti, takže si tam pohrála, 

takže. #00:18:45-9#  

 

V: A pamatuješ si třeba eště před tou revolucí, žes byla v Praze? tak bylas vlastně na tom letišti, ale...? 

#00:18:50-4#  

 

R: Jo, tak to sme byli na letišti, ale byla sem v Praze, služebně sme tam byli, my sme tam něco. Sme tam 

přespali, a pak sme jeli dál a my sme totiž jako firma, co sme teda jako dělali eště v Unanově, vlastně to byl 

státní podnik, že jo, tak sme dělali třeba divadla celý, jako opony sme šili... #00:19:22-5#  

 

V: To ste taky dělali, jo? Vy ste nedělali jenom loutky teda? #00:19:23-7#  

 

R: Ne, aj eee v Kralupech nad Vltavou sme byli, a tam sme vlastně eee jako eee dělali ty, celý divadlo, jako jo. 

Jeviště, ty zástěny různý, opony a tady takový tydle. Tak sme tam všechno dělali, jako jo. #00:19:48-6#  

 

V: Ty jo. A chodili ste se jako vždycky dívat na to, když to bylo hotový, na to představení? #00:19:51-2#  

 

R: No, oni tam tenkrát měli ňákou potopu nebo co, a celý jim to tam ńák vyplavilo, a museli to ňák všechno 

renovovat a všechno todle, takže si to vobjednali jako u nás a my sme teda to ušili, ty opony a ty zástěny ty boční 

a já takový ty šu... #00:20:06-1#  

 

V: To byl Prokulturní dům v Kralupech?  #00:20:06-1#  

 

R: Jo. #00:20:06-1#  

 

V: Já ho znám právě. #00:20:15-8#  

 

R: No, no, no #00:20:15-8#  

 

V: Tam je kino, že jo, myslim a...  #00:20:13-2#  

 

R: Ano a loutkový divadlo. A to sme tam právě dělali my eště. #00:20:22-0#  

 

V: A pozvou vás vždycky, když ste třeba někam poslali loutky, jestli vás potom pozvali na na to představení? 

#00:20:28-0#  

 

R: Ne, ne, ne, ne. #00:20:28-0#  

 

V: To ste potom neviděli už? #00:20:29-4#  
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R: Ne, to sme neviděli. #00:20:29-4#  

 

V: Vy ste měli ňákou objednávku... #00:20:31-1#  

 

R: Ne, to přišla objednávka normálně, a bylo třeba, že pro, já nevim, třeba pro inscenaci Popelky chcou Popelku, 

eee, já nevim, krále, tatínka a todlento všechno. A jak to chcou velký, padesátky nebo stodvacítky nebo třicítky 

nebo todle, tak podle toho se to potom dělalo, no. #00:20:56-0#  

 

V: Kde ste brali inspiraci na ty loutky? #00:20:57-6#  

 

R: My sme měli jako ee, už to tam pan Veselý dělal návrhy na různý loutky a vobličeje, jako hlavy a todle a už 

se udělala hlava a udělala se ta forma a do toho už se jenom kašíroval papír a z toho se dělali prostě různý tydle. 

Takže kdyžs měla dělat, já nevim, třeba řezníka, tak sis vybral ňákou hlavu, která byla silná, kulatá ňáká nebo 

todle. Prostě na ježibabu, třeba někerá byla bradatá, nosatá a co bylo málo, tak se vyřezalo z polystyrenu a zase 

se to polepilo papírem a eee se to udělalo. Takže... #00:21:45-7#  

 

V: Dřevěný loutky ste dělali, ne? #00:21:45-7#  

 

R: Dřevěný, ale papírový hlavy. #00:21:51-2#  

 

V: Papírový hlavy. #00:21:51-2#  

 

R: Dřevěný se dělaly celý těla, těla a ruce byly šitý z plstě a nohy byly dřevný, to se vyřezávalo všechno, noo, a 

potom postupně času se to dělalo všechno strojově už. #00:22:07-6#  

 

V: Takže... #00:22:09-6#  

 

R: Ze začátku, když sem tam nastoupila, tak sem eště aj dělala botičky na loutky, to sem si dělala takový 

botičky, jo. #00:22:20-0#  

 

V: Jee, to je hezký. #00:22:18-3#  

 

R: A dala sem si pak do toho. A to sem vlastně dlátem, sme to všechno dělali ze dřeva,a potom už se to dělalo 

všechno strojově a vodlitky a todle no. Takže toto, toto mám už 40 let, víc. (smích) #00:22:51-1#  

 

V: Dobře, tak ti každopádně moc děkuju a... #00:22:53-7#  

 

R: Takže, moc toho néni. #00:22:56-1#  

 

V: Ale mně to stačí. 
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ROZHOVOR III. Anna 

Místo: Znojmo       

Datum: 4.4.2014 

Výzkumník:  Aleš Komárek 

Informátor: paní Anna  

Legenda: V = výzkumník R = narátor 

 

 

I.ČÁST AUTOBIOGRAFIE 

 

V:Takže, dnes je 4. dubna 2014  a sedím tady s paní Annou, která mně bude v kra kra, mně něco poví o svém 

vlastně životě. Krátce, můžete začít. #00:00:16-3# 

 

R: No, tak že narodila sem se na té Vysočině, ale to si vlastně ty první si nepamatuju, poněvadž tak zhruba 

myslim v 48 roce se naši přestěhovali sem na Znojemsko. Napřed sme bydleli v Jaroslavicím. Taťka tam učil a 

pak v mých, já nevim, dvanácti, třinácti letech sme se přestěhovali do Znojma. Bydleli sme v Louce. No eee, pak 

sem, když sem se vdala, tak pak sme se přestěhovali naaa jako na Alšovu ulici a eee. eště životopis, že? (smích) 

takže po gymnáziu tady ve Znojmě, tak sem dělala vysokou školu medicinu v Brně a hned sem nastoupila do 

Znojma, do nemocnice, a tam sem vlastně byla až tak do roku 2003 a to sem si odešla a otevřela sem si jako 

soukromou v Krumlově/Krnově? Ale teď už končím a sem už takovej pracující důchodce. Už sem tu ambulanci 

přenechala, takže jezdím jenom tak dva dny v týdnu tam jezdím.  #00:01:17-5# 

 

V: Dobře. #00:01:20-3# 

 

R: Takže to je zhruba eee. Tak sem se, vdávala sem se v tom roce, ježiš, kdy to bylo... #00:01:28-0# 

 

V: ...?? si šla na tu Masarykovu univerzitu... #00:01:31-3# 

 

R: Ano, to bylo v 63, do 69. #00:01:39-1# 

 

V: hmmm, oukej. #00:01:39-1# 

 

R: A pak sem nastoupila sem do Znojma, kde teda sem pořád vlastně, ten zz, zbytek, ten celý život. #00:01:43-

1# 

 

V: Aha. A tady si dělala co přesně teda? #00:01:44-8# 

 

R: V nemocnici sem byla. Pak sem začala jako hned záhy, jak byly specializace, tak sem byla na urologii, a to 

vlastně sem jako do dneška to brala? to byl obor. #00:01:47-5# 

 

V: Hmm. #00:01:49-4# 

 

R: Vodatestovala sem, že a tak dál, z toho, jak to muselo být. Eee, 2005 sem se vdala, manžel přišel sem do 

Znojma a pracoval ve sladovně v Hodonicích. Ale asi 2 2 2000 ee teda 2000, teda 1991 umřel, na iktus, na 

mrtvici. #00:02:20-7# 

 

V: Eeee, eště jednou, kdy ses vdávala? #00:02:29-8# 

 

R: 2000. teda 1975. (smích) #00:02:33-5# 

 

V: Já už sem si řikal, že to. (smích) Jasný.hmm. #00:02:36-0# 

 

R: No, tak... #00:02:44-5# 
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P: Miláčku, dej pokoj. #00:02:44-5# 

 

V: Chce taky, abysme si ho všímali, že. #00:02:45-8# 

 

R: No. Takže to byl tak jako ten životaběh, přibližně. No a potom, pak sem bydlela teda na na tý Alšovce sama, a 

když naše maminka uuu, jako se zhoršila, ovna, je jí 91 jí bude, takže tam je senilní demence se vším všudy, že, 

teď leží, vůbec nechodí. Takže pak sme se sestěhovaly, sestra přijela z Prahy, kvůli, aby se vo ní mohla starat a 

já taky, takže sme se se přestěhovaly sem, sme si koupily jako tenhle byt. Napřed dokud chodila, tak sme chtěly, 

aby to bylo s výtahem a bezbariérový, ale pak brzo přestala chodit, takže víceméně tady leží, no. Takže se o ní 

starám. Převážně sestra, a já když jako ve volny čase, tak taky. #00:03:27-3# 

 

V: Jo, ale teda ještě pořád pracujete teďkon? #00:03:22-2# 

 

R: Já ještě pracuju, eee, sice už sem jako pře, přenechala sem ambulanci jako, měla sem privátní praxi. 

Přenechala sem jí kolegovi a sem u něho zaměstnaná dva dny v týdnu jenom. Takže. #00:03:42-4# 

 

V: To je hezký, že něco, že někdo, že za sebou jako ste něco zanechala vlastně. #00:03:35-7# 

 

R: No, že jako tam, tam se vybudovala od začátku, že, ta praxe, tam se jezdilo jeden den z nemocnice, takže sem 

to všecko musela nakoupit, a zařídit a tak. Takže sme... #00:03:55-1# 

 

V: A to s teda dělala až po revoluci ne, tady toto? #00:03:58-1# 

 

R: Jo, jo, jo, v roce 2003 sem odešla z nemocnice. #00:04:04-6# 

 

R: Hmm. Jasně. OK. Tak teď bych to vzal jenom trošku víc dopo dopodrobna aa ee. Jak sem říkal, že je 

zajímavý, vlastně slyšet eeee příběhy. Takže ty ses narodila na Vysočině? #00:04:16-4# 

 

R: Ano, ve Studené, to je okres Jindřichův Hradec, ale je to tam směrem na Telč. Nedaleko je Javořice, největší 

hora Českomoravské Vysočiny, že a tak dál. A my sme tam jezdili teda na prázdniny dlouho, asi tak do roku, 

vlastně to vím, do roku 1989, 1968, sme tam byli. Celé prázdniny sme tam byli z těch Jaroslavic hlavně sme 

jezdili, pak taky ze Znojma a a, a pak teda děda děda umřel, takže sme... #00:04:50-4# 

 

V: Hmm. Jo vlastně kdy ste tam bydleli na tý Vysočině, v tý Studené, ste bydleli u u u tatínka...? #00:04:42-0# 

 

R: Já asi. U jako u maminčina otce. #00:04:59-8# 

 

V: U maminčina otce, aha. A to ste vyrůstali jako v ňákém baráčku nebo jak? #00:05:06-0# 

 

 

R: To byl, to byl domek. Takovej jako na sou . Studená je takové malé městečko. To jo. A to byl normální 

takovej domek. Děda tam měl obchod s ??ným zbožím. Pak mu ho teda sebrali, že musel zavřít, pak dělal u 

Satrapy, poněvadž Satrapa tam vlastně založil tu. Znáte to méno? Je vám to nějaký pojem...? #00:05:23-6# 

 

V: Něco mi to říká, že sem to někdy slyšel. #00:05:24-2# 

 

R: (smích) To sou, to byly továrna na uzeniny a dokud tady měl obchod, na na ?ové ulici taky dokonce. No, no, 

no, no, no. Tak, takže tam pracovalo hodně lidí no a dědas tam vlastně do penze byl, jenže pak, když onemocněl, 

tak si ho naši vzali sem do Znojma. A von teda pak umřel, no. #00:05:42-7# 

 

V: Hmm. Takže on vlastně byl malý podnikatel prvně, jenže to se asi nelíbilo....#00:05:47-9# 

 

R: ...štník nebo něco takového, no, musel to zavřít, no, jako obchody, že. Zaměstnaný sice sám tam, sám sebe 

zaměstnával, možná babičku, to už nevim, ta umřela dost brzo, ale zebra. Takzvaně mu to zebrali, nebo musel to 

zavřít, tak. #00:06:03-3# 

 

V: A jaká je vaše první vzpomínka, když si vzpomenete na tu na tu Studenou? Tam ste bydlela do kolika do...? 

#00:06:08-3# 

 



 

 

32 

R: Tam sem bydlela asi do mých dvou tří let. #00:06:10-2# 

 

V: Máte ještě ňákou vzpomínku? #00:06:11-8# 

 

R: Potom spíš se mi to plete s tím, když sme tam jezdili na na na to na ty prázdniny, že. #00:06:15-8# 

 

V: Jo, jo jo. Nebo jaká je první vzpomínka, co vás napadne? #00:06:17-3# 

 

R: To je ale krásná, Studená je hezká no. První vzpomínka? No možná pohřeb babičky, ten byl v 50. roce, to si 

tak jako matně něco vzpomínám. A jinak pak jako v tom sme si užívali o prázdninách, že. Tam sme měli spoustu 

příbuzných, tak sme tam jako chodili, výlety, voda, les. Však Vysočinu znáte, že? #00:06:38-4# 

 

V: Hmm. trošku trošku jakože. Povedlo se mi zabloudit na Vysočině, takže tam sem do noci bloudil. #00:06:47-

2# 

 

R: Potom jako když už sme nemohli jezdit na tu Vysočinu, tak naši koupili chatu na Bítově, za ty peníze, co 

děda jako prodal domek a přišel k nám, a. Takže pak sme trávili hodně hodně jako času na Bítově. Taťka byl 

rybář, původně byl myslivec, vášnivý. Von byl učitel teda, ale jeho koníček velký byl byl myslivost, no a pak 

když toho musel nechat kvůli srdíčku a tak, tak se stal vášnivým rybářem. Tak jako sme na tom Bítově hodně 

jezdili. Von tam byl vod jara do podzimu dycky, když byl v důchodu. 

 

V: A a na Bítově to máte kde tu cha nebo ste to měli kde? #00:07:22-6# 

 

R: Horká, Horká. V té zátoce velké.#00:07:28-8# 

 

V: Jo, jo, jo, jo, jo. Aha. #00:07:33-4# 

 

R: Eště jí máme. Zatím nespadla, ale možná brzo spadne. (smích) #00:07:35-6# 

 

V: a tu pořídili vlastně váš, vaš tatínek? #00:07:35-6# 

 

R: Taťka ji kupoval jako, no. #00:07:37-5# 

 

V: Aha, jasně. Aaa. K tomu se potom dostanem, to je zajímavý určitě, tu chatu, na tu sem moc zvědavej. A pak 

si začala vlastně chodit do školy v tých Jaroslavicích. #00:07:49-4# 

 

R: V Jaroslavicích do školy, tam sme cho, tam pak sem, když sem vyšla myslim sedmou třídu, tak sme se 

přestěhovali sem, před osičků, to byla osmiletka ještě tenkrát. Osmi, osm, osmičku sem ee vychodila vlastně v 

Lounský škole jedninej rok, a pak sem přešla na Mládežku. Tenkrát byly takový hybridy, ne, tady s tim. To byla 

najednou devátá třída, na na Mládežce a odsaď. Pak to předělali na střední všeobecně vzdělávací školu, což je 

yní jako gymnázium. A to sme přešli zase na Komenského, kde, kde sme byli, jedna třída byli gympláci, aa nebo 

dvě třídy a my sme byli SVVŠ. To bylo tak komplikovaným, že do dneška si to už nepamatuju, jak to bylo. Už 

ani nevim, jestli sme vychodili gymnázium nebo SVvešku. (smích) To bych se musela podívat na vysvědčení 

někde, co to bylo. Noo a pak sem teda šla na medicinu do Brna, po, to bylo v tom 63. po maturitě. #00:08:46-4# 

 

V: A když se, když ste vlastně eště chodila tady do školy ve Znojmě a tady v Jaroslavicích, jakou máte 

vzpomínku třeba, co ste dělali, co ste dělali třeba po škole? #00:08:59-1# 

 

R: No v Jaroslavicích to bylo šťastný období, že, to bylo ve v takovým spíš vesnice, sice na hranicích a v té době 

to bylo dost hrozný, poněvadž tam byl neudržovaná na Němce. Přišli tam všelijací takoví ti Rumuni mulinští? 

Češi, a tak dál, bláto tam bylo všude, nevydlážděno. Ale my, jako děti, sme sme se tam měly báječně. To sme 

lítaly žejo, po venku aa ee, měly sme takovou partu na ulici a to jako bylo, když sme se stěhovali, tam sme byli 

strašně nešťastní. Sme se stěhovali do Znojma.. #00:09:27-9#  #00:09:27-7# 

 

 

V: Jak jak je to velký ty Jaroslavice asi? 

#00:09:29-7# 

 

R: eee, no, my sme měli číslo 548, takže to jako. (smích) #00:09:34-5# 
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V: Neni to úplně malý teda. #00:09:34-5# 

 

R: Neni to. To byl městečko. Dokonce zá První republiky tam byl okresní soud. #00:09:39-7# 

 

V: Aha, až tak. #00:09:39-7# 

 

R: A je tam zámek, který, nebo o ten se hádají, ne, teďkon v těch restitucích, takže prázdný. A eee, ale je takovej 

hezkej, renezanční, je to jako vopravdu, koho zajímá architektura, tak by se mu to líbilo aa byli tam vojáci teda, 

chodili po návsi a zpí nebo po náměstí a zpívali zpívali pořád ňáký ty písničky. #00:10:05-4# 

 

V: teď myslíš jako ty český? Pohraničníci? #00:10:05-4# 

 

R: Pohraničníci jo jo jo. Protože to bylo přímo na hranicích a my sme bydleli na konci vesnice a viděli sme z 

okna přímo jako ty dráty jak sou, jak byly. #00:10:12-7# 

V: Jakým směrem to přesně je, abych si to představil? #00:10:16-4# 

 

R: Směrem, když byste jel jako na Hrádek, jo?  #00:10:19-5# 

 

V: No, no, no. #00:10:19-5# 

 

R: To víte, jo? Tak někde jako tam. #00:10:21-9# 

 

V: Sem ani nevěděl, že je tam něco tak velkého?? #00:10:23-1# 

 

R: Směrem na východ od od Znojma. #00:10:24-8# 

 

V: Hmm. Hrádek vím. #00:10:27-0# 

 

R: No, to je před ním ještě, nebo podle toho, kudy se tam jede. #00:10:35-9# 

 

V: Co tam ještě je, Zvolice, ne...? #00:10:35-9# 

 

R: Ne, Zvolice sou úplně na, ty sou vedle Bítova. To je Diakovičky?? Strakotice??, a tak. Tim směrem, tam sou 

Jaroslavice. Srub?? před tím je, je tam  velkej rybník chovní... #00:10:48-7# 

 

V: A jak, a jak ste prožívala to, že tam blízko byly ty hranice, jakej to mělo vliv...? #00:10:53-2# 

 

R: Pro nás to bylo tak normální, že, pře jako sme v tom vyrůstali. Sice eee, jako nesměli sme tam chodit na jih, 

to bylo pravda, ale my sme to brali úplně jako, když to máte vod dětství, tak to berete jako součást života, že jo. 

#00:11:10-0# 

 

V: Bylo to jako trochu ňáký omezení? V tom, jak ste si směli hrát nebo...? #00:11:11-0# 

 

R: No tak nemohli sme tam lítat, že, pře tam jako bylo...Ale když k nám jel třeba děda na návštěvu, tak musel 

mít povolenku, ˇmákou, já nevim vod koho, protože to byl vlastně pohraniční. Prostě zakázaný území potom už 

kousek dál, no. #00:11:30-4# 

 

V: A tam se to nějak kontrolovalo, než se vjelo dovnitř nebo...? #00:11:30-4# 

 

 

R: No, když přijel, tak jako musel pohraničníkům se legitimovat. #00:11:35-5# 

 

V: Když přišel do vesnice nebo? #00:11:37-4# 

 

R: Já nevim, von jezdil na motorce, myslim, tak já nevim, jestli ho zastavovali. Ale, když se přišlo třeba s 

autobusem, když přijely ňáký tety nebo tak, tak pohraniční pohraničníci často na návsi po nich chtěli legitku. No, 

to bylo jako...#00:11:46-9# 
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V: Aha. Takovej přísnější režim tam byl. #00:11:51-9# 

 

R: Bylo to rozhodně, to jako bylo takový ale, to víte, jako děcka, tak to bylo...My sme měly svůj svět. #00:12:00-

0# 

 

V: Noo, takže co ste dělaly? Vy ste lítaly venku? #00:12:01-9# 

 

R: Noo, to byl hlavně potom, po, jako musely sme pomáhat něco doma, že jo, na zahradě, chodit na trávu 

králíkům. (smích) A tak, takže, takoví ty běžný věci. #00:12:12-9# 

#00:12:12-9# 

 

V: Aha. Takže taky. A do města ste nějak jezdili? #00:12:21-7# 

 

R: No, ani moc ne. To si ani, ani moc...Znojmo, to bylo velkoměsto pro nás, že, jako z těch Jaroslavic. 

#00:12:24-8# 

 

V: Takže hodně se vlastně změnilo, jak ses odstěhovala do Znojma, tak najednou se všechno změnilo... 

#00:12:29-7# 

 

R: No, najednou, no. My sme bydleli v Louce, to bylo hned na okraji, takže to zas takovej jako nebyl, pak sem 

to, takže, a to bylo dobrý, pře sme bydleli ve škole přímo. Taťka dostal jako služební byt, takže se chodilo do 

školy jenom po schodech, několika, tak to bylo jako, jako fajn, no. Tam sem si našla kamarádky takyhlavně a , a 

ten rok ale, pak sem šla do města vlastně na na školu. Tak tak to bylo. 

V:Pak vlastně, pak vlastně na ten gympl... #00:13:01-2# 

 

R: to jako, sem strašně moc četla, eeee, to vlastně do divadla, tak to sem chodila z toho gymplu hlavně, že, a tam 

už jako ňáký ty vycházky taky byly, ale to byl vlastně ten rok, no. v pedagogické škole??  #00:13:16-7# 

 

V: Hmm. A pak si vlastně jela, se dostala z toho gymnázia, který si potom dochodila, si šla do Brna. To byl ještě 

větší krok z toho malýho města. #00:13:20-3# 

 

R: Do Brna. No, no, no, no. Tak tak sem bydlela na koleji, že jo. Vona starší sestra tam byla jako už, taky na 

medicíně, ale zuby dělala, takže jako, sme tam. Ale nebydlela sem s ní na koleji, ale vídaly sme se. No a tam to 

bylo, že, no jak vysoká škola. Tam sme měli kruh, a vlastně v tom kruhu sme měli minikroužek, byly sme asi 

čtyři nebo dohromady hodně kamarádily. Chodily sme taky do kina, do divadla, na výlety, taky sme se někdy 

učily, že. (smích) #00:13:48-9# 

 

V: to je taky někdy dobrý. #00:13:48-9# 

 

R:Takže eee, to bylo. Na prázdniny to sem dycky jako na tem na tom Bítově nebo ta Studená taky byla, ještě než 

ten děda onemocněl, no. Bítov vlastně naši koupili, myslím, když sem končila gympl, takže toho sme jako 

gymnazisti moc neužili, ale to byla ještě ta Studená, jo, hlavně o prázdninách.  #00:14:23-7# 

 

(pauza) #00:14:23-7# 

 

V: Dobře a ňákou vzpomínku, kterou máte z Brna, která vám zůstala? #00:14:23-7# 

 

R: Z Brna, no, tak těch je hodně, že. To jako to... #00:14:27-7# 

 

V: tam ste žila kde, na koleji? #00:14:30-0# 

 

R: Na koleji to sem. napřed sem byla na Náměstí Míru, to je nahoře tam jako v Jiráskově čtvrti, tam sem byla 

dva roky, pak sem byla tři roky, nás přestěhovali ma Palackého, to je v Krpoli, myslím. A poslední rok sem byla 

na Tvrdého, to bylo vlastně kousek, že, od fakulty. Pře oni nás vždycky tak šíbovali, jak měli volno. Teďkon už 

sou to ty, sou tam koleje, myslím, vesměs, ale už tam sou jiný fakulty, nebo taky ne to dřív jako medici nebo tak. 

#00:15:07-7# 

 

(pauza) #00:15:07-7# 

 

V: takže ste, dostudovala ste v kterém roce, v kterém roce to bylo? #00:15:09-7# 
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R: 69. #00:15:12-1# 

 

V: Ste dostudovala? #00:15:12-1# 

 

R: To sem dostudovala, no. 

V: Pak ste vlastně, pak ste se vrátila do Znojma? #00:15:20-9# 

 

R: Pak sem šla sem. No, no, no. To už nebyly. #00:15:24-7# 

 

V: Co vás zaujalo v tom, vrátit se do Znojma? #00:15:23-7# 

 

R: To už nebylo....No, já sem vlastně tady zůstala sama, teda eeee s našima, že. Pře sestra byla starší v Jihlavě, 

že. Naše Hanka, tys byla V Praze, ne. vok kdy? #00:15:34-2# 

 

H: Až 78. #00:15:38-2# 

 

R: Jo? Až tak pozdě? No, nevim, ňák sem s tim vod začátku počítala automaticky, že pudu do Znojma. 

#00:15:45-2# 

 

H: já sem se učila myslim. #00:15:47-2# 

 

R: Jo. no Hanka pak přešla do Prahy po 78, takže sem vlastně s našima byla sama, i když sem bydlela jinde, tak 

vlastně sem z těch tří holek zůstala smam s nima. #00:15:47-4# 

 

V: A pak teda v těch v tom 75 ste se vdala. #00:15:59-1# 

 

R: Pak sem se vdala, no. Eeee, to jako manžel byl velký turista, tak sme pořád někde chodili. #00:15:54-9# 

 

V: Hmm. To budu od vás slyšet potom. #00:16:06-5# 

 

R: Noo. (smích) Měli sme pak posléze později si založil vodácký oddíl, takže sme jezdili jako i na vodu. A 

poměrně poměrně často, každý léto něco nebo i, dokonce ňáký zdatnosti vodácký, ale to sem,  já sem nebyla 

nijak šikovná moc. (smích) Takže to jako byl spíš spíš jako tak. Manžel jezdil dost na kánoi, a na kajaku, a tak 

Spolu sme jezdili na tý ? ici vobčas, no. No, a paks jako sme jezdili a dovolený do zahraniší, když sem nám 

podařila jako sehnat dobře eee v v životě?? mi příslib nedali, protože sem nebyla spolehlivá asi. Takže sme když 

se nám podařilo sehnat ňákej poukaz vod, ať už to bylo vod Čedoku, nebo, co tenkrát bylo, Autoturist nebo eee 

Cestovní kancelář mláde mládeže, tak sme jako někam jezdili, no. Dycky ňáká hlavní dovolená. Taky když mě 

pustili, taky mě špitál nepustil, pře to musel tenkrát v těch časech, jestli  to znáte, možná ste slyšel, že musel 

vůbec, že ste dostal výjezdí doložku, ne, povolení, takže to musel schválit výbor KSČ, no. I když sem nikdy 

nebyla ve straně nebo tak, tak mě museli schvalovat, no. Tak mě taky vobčas neschválili. Takže. (smích) 

#00:17:21-6# 

 

V: a bylo to těžký se dostat na univerzitu bez toho, aby člověk...? #00:17:24-8# 

 

R: já teda si myslim, nooo, udělali sme zkoušky, že, pohovory, takže. A pak přišlo, že mě přijali, tak jako 

nemusela.. #00:17:33-1# 

 

V: Jo. Takže. A rodiče taky nebyli ve straně? #00:17:34-3# 

 

R: Taťka byl jako učitel. #00:17:37-0# 

 

V: A jo vlastně... #00:17:37-0# 

 

R: No, no. Taky měl strach, aby mu nevzali flintu. (smích) Tak, jako byl ve straně a taky nemyslim, že by se 

nějak angažoval. Maminka ne, ta byla stará reakcionářka. #00:17:51-0# 

 

V: (smích) To je hezký. #00:17:52-7# 
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R: Takže to. #00:17:52-7# 

 

V: Dobře já si myslím, že, teď takhle takhle to máme trošku ty základní věci, že vím, a vlastně, když ste se vdala, 

tak ste bydlela vlastně od té doby ste by... #00:18:03-6# 

 

R: Sme jako na Alšově, tam jako nemocnice měla ňáký předělaný byty s polikliniky, takže tam jako sem dostala 

byt přidělený. No přidělený, jako no, nájem. #00:18:13-9# 

 

V: A asi ste bydlela spolu s manželem... #00:18:14-9# 

 

R: S manželem, no, děti nemáme. Sme neměli.  #00:18:19-0# 

 

V: Hmm. A vlastně až, až od té doby eee, #00:18:21-9# 

 

R: Než umřel v tom 91. #00:18:24-3# 

 

V: hmm, a pak, pak ste šli...? #00:18:26-4# 

 

R: no pak sem tam bydlela sama, a tady bydlíme, já nevim, tři nebo štyry roky, ne? #00:18:33-0# 

 

H: No. #00:18:33-0# 

 

R: Bohužel, ta naše maminka, ta naše maminka jak se zhoršila, tak to bylo špatný, no ale, co se dá dělat, bylo jí 

91 15. února #00:18:43-1# 

 

(zvoní telefon) #00:18:43-1# 

 

V: Já se omlouvám, já sem myslel, že zvuk mám vyplej. Nemám. Teď už jo. Takže ee, tak si dáme menší pauzu, 

jestli souhlasíte. #00:18:53-3# 

 

R: Chcete ten čaj nebo něco? #00:18:54-7# 

 

V: Já si dám, dám si rád. #00:18:54-7# 

 

R: Čaj? 

 

V: Takže, takže sme se vlastně krátce, krátce seznámili vlastně s vaším životem. Jestli ještě, jestli ještě můžu 

méno manžela, když potom... #00:00:11-9# 

 

R: Jiří. #00:00:16-0# 

 

V: Jiří, to musí bejt na tom. Děkuji. Tak ee takže eee vezmeme si jako mezník, vlastně vy ste dodělala teďkon, 

teď jenom nevim, jestli ste říkala 69 nebo 68 tu Masarykovu? #00:00:26-6# 

 

R: V 69. #00:00:28-3# 

 

V: V 69. Takže moje výzkumné období je rok 68 až 89, takže od roku, vlastně od oku od okupace... #00:00:35-

2# 

 

R: Od okupace, a... #00:00:25-2# 
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II. ČÁST VOLNÝ ČAS 

 

V: Pamatujete si okupace? #00:00:38-5# 

 

R: To byl, noo. My sme byli na Bítově, si to přesně pamatuju, taťka přiběhl z ryb a hned nám to řekl, pře to tam 

povídali rybáři. Tak sme se zbalili a jeli sme domů, a už sme potkávali v autobusech sme potkávali takový jako 

ty náklaďáky s vojákama takový počerný, jestli Maďaři tady byli, nevim, jako aa, noo. Tak lidi chodili takový po 

Znojmě takoví smutní všichni, to joo.  #00:01:03-6# 

 

V: Hmm. Takže to je to je vaše vzpomínka na... #00:01:05-0# 

 

R: to je na tem 68, no, takhlenc. #00:01:06-7# 

 

V: A a jak ste jak ste jak ste to vnímali doma? #00:01:11-3# 

 

R: No tak to víte, že sme z toho byli všichni špatní. Dokonce i taťka, že. Taky jako jim to neodpustil, když byl 

vlastně jako ve straně, no. #00:01:22-4# 

 

V: Hmmm. Aa ee, pak ste vlastně, vy ste dodělávala vlastně eště tu tu univerzitu. #00:01:31-8# 

 

R: Ano, v 69 sem přešla sem... #00:01:34-9# 

 

V: Hmm, a začala ste pracovat v nemocnici. #00:01:38-0# 

 

R: V nemocnici, no. #00:01:38-0# 

 

V: Takže představte prostě klasický den, kdy začne, kdy ste začala pracovat v té nemocnici, teď se vrátíte domů. 

Co ste dělala? #00:01:45-0# 

 

R: To sem eště bydlela u našich, že. Takže dole v té ?? škole, no. Tak sem se najedla. (smích) Vyjedla sem 

hrnce, to tam zbyly, noo a pak  jako, podle toho, co bylo, že. Taky sme hodně chodili s kolegy eee sme se dost 

scházeli takle na ee na na ja nevim, do ?? sklepa se chodilo, na výlety sem tam, aa eee. No tak, člověk musel se 

učit, protože, vlastně eee fakulta připravila teoreticky, ale potom vlastně eee ta praxe přišla až po té promoci. 

#00:02:25-1# 

 

 

 

V: Takže ve svém volném čase ste se musel vlastně eště... #00:02:28-4# 

 

R: taky se eště musím, no, to se musí pořád.  #00:02:31-8# 

 

V: Hmm. Kolik kolik času ste tomu tak věnovala tomu učení? #00:02:33-5# 

 

R: No tak ze začátku,too, z tý po tý škole to nebylo tak moc. Ale pak, když se chystala atestace nebo podobně, 

že, tak to bylo už horší, čovek přišel z práce a musel otevřít knížku a do večera nad tím sedět, když se jako 

chystalo k tý matur, noo ale to bylo až pozdějc. To bylo.. 

 

V: To bylo vlastně k těm k těm,  ty sou po třech letech nebo jak to tenkrát? #00:02:56-8# 

 

R: too je každý obor to má jinak, too, my sme měli první atestaci po štyřech a třetí po třech. Některé obory to 

mají po třech a po štyřech potom jako. Jako já sem druhou atestaci si pak udělala, ta byla po třech letech, od té 

první. #00:03:14-1# 

 

V: Aha, hmm. Dobře eee, takže, takže ste trávila svůj volnej čas eee, sem pochopil jako s kolegama hodně? 

#00:03:18-9# 

 

R: Noo, hodně se chodila na ?? potom. Pak sem, já sem pořád dycky hodně četla. Pak se chodilo jako do divadle, 

to tady jezdily  zájezdové divadla hodně, to tady Jihlaváci, Brňáci. Sme chodili na stání, noo. #00:03:35-4# 
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V: Po popište mi třeba nějakej zážitek z divadla, co si pamatujete, co vás napadne z tý doby. #00:03:38-1# 

 

R: No, tak znojemský divadlo je moc hezké že, to znáte, vevnitř aa eee. Dycky sem chodila na stání, tam dole si 

mapatuju, že sem stála vzadu. A hodně a hodně na ty Jihlaváky sem chodila. Oni sem dojížděli Horáci a Horácké 

divadlo se menovalo, to už samozřejmě po těch letech nevim, co hráli všecko, ale ale dycky sem byla návštěvník 

jako taková vášnivá divadelnice. #00:04:10-1# 

 

V: A hráli jakoby politicky motivovaný hry nebo absolutně ne? #00:04:10-1# 

 

R: to spíš byly takový jako, jako, jako ee, na na takový pobavení, že, převážně. Ale taky vážný, Čapka hráli taky, 

sem tam a no, jak řikám, už je to dávna, už si to moc nepamatuju. (smích) #00:04:26-8# 

V: A byly tam i ňáký scény, který třeba byly, který jako, který třeba byly až trošku kritický k režimu nebo 

spíš...? 

R: Noo, to si to si moc jako nedovolili, no, ale jo, když sem eště studovala, tak sem tenkrát chodila s jiným 

klukem, než sem si vzala, že, a on studoval v Praze a chodil, když sem tam přijela, tak sme pravidelně chodili do 

nějakého divadla. Tak sem byla v Semaforu mockrát, sem, tam sem viděla Jonáše, přímo jako se Suchým a se 

Šlitrem. A tak jakákoliv narážkažim vyvolala bouřlivý potlesk. #00:05:04-7# 

 

V: Takže to asi bylo Pražské jaro, ne, ta doba? #00:05:07-4# 

 

R: No, no, tak jak to bylo, že vše se jako ee ?? se dohledávaly, nikdo nahlas nereptal, ale tohlec jako ten humor, 

za to sme byli vděční. #00:05:19-8# 

 

V: Tak že to muselo být pro vás příjemný, že ste vlastně zažila, vlastně obě strany. Zažila ste i trochu tu svobodu 

v tom 68, jak řikáte v tom divadle, a najednou to nebylo nebo bylo tam nějakej rozdíl poznat, třeba potom zase v 

tom nezávislým divadle? #00:05:34-4# 

 

R: Noo, tak, určitě se žádný politický hry pak nehrály, hlavně v době normalizace, že. Noo, takže to bylo, eee. 

(pauza) No jak řikám, je to dávno, no, přesně už nevim. Ale že by si ňák troufali moc, to ne. Ale, když byl třeba 

Šimek a Grossmann v televizi, tak se hodně dívalo na tu televizi spíš, že, protože ze začátku jako nebyla, sme jí 

ani neměli, tak to jako opravdu teda ty špílce?? tam byly, a čekali sme na ně, no. #00:06:12-0# 

 

V: Hmm. a na televizi, jak říkáte, když si vzpomenete vlastně od tý doby co ste, co ste se vrátila vlastně z tý z 

toho Brna a začala ste bydlet v tom Znojmě, což byly sedmdesátý léta, ee, tak když si vzpomenete na televizi, 

tak co vás, co vás jako první napadne? #00:06:25-5# 

 

R: Noo, to byl ty soutěže ??zlaté, třeba. My sme měli televizi dost pozdě, teda, naši jako jí koupili až potom eee. 

No, takže ty soutěže, potom přenosy z divadel taky, to byly, to byly tenkrát přímý, že, hodně často. A eee no, co 

eště bejvávalo v televizi, sport mě nějak zvlášť ňák nikdy nezajímal, fotbal nebo podobně, to sem moc nesle, ale 

krasobruslení, tak to sme tenkrát všichni prožívali děsně, tak jako to když byla ta zlatá doba Nehrmanovi? měli 

ty taneční dvojice a Hana Mašková, tak to, sme sledovali úplně bez dechu. #00:07:15-7# 

 

V: Takže za to ste byli vděční, že něco takovýho je. A co se vám třeba vůbec nelíbilo na v televizi, co tam třeba 

dávali, co ste říkala, že...? #00:07:22-1# 

 

R: No, zprávy sem myslím nesledovala niják, nebo ňáký takový ty byly tenkrát vůbec diskuzní ňáký pořady? 

Nebyly asi, že? #00:07:29-0# 

 

V: No, bylo jich málo určitě. #00:07:31-9# 

 

R:No, no, no, tak to jako eee, vím, že na zprávy sem se moc nedívala,noo, pře to byl na jedno brdo všecko 

stejný. (smích) Pořád a ňáký, spíš ty zábavný pořady jenom, že se na ně jako člověk díval. #00:07:46-7# 

 

V: Dobře, takže přišla ste domů, vlastně po práci, přišla domů. buď ste se učila nebo ste, nebo ste šli někam ven. 

#00:07:53-1# 

 

R: Nebo sme šli někam ven nebo. #00:07:53-1# 

 

V: A to ste šli třeba kam, jak si takovej večer představit, co ste dělali třeba? #00:07:58-1# 
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R: No, tak buď sme se scházeli u nějakýho kolegy, nebo kolegyně. Sem tam se šlo do toho sklepa v Šaldorfě, i 

když to nebyl pra, teda jak to řikám, tak to vypadá, že sme tam chodili každou chvilku, ale to jako jo bylo jednou 

za čas. nebo měl někdo narozeniny, tak se to slavilo nebo když sem udělala první slepé střevo, tak sem musela 

dodat pět litrů vína. (smích)  #00:08:19-2# 

 

V: To byl zvyk takovej jo? #00:08:19-2# 

 

R: To byl takový zvyk, no.  #00:08:24-3# 

 

V: A v tom sklepě, tam eee, tam vás chodila velká parta nebo menší? #00:08:26-9# 

 

R: No, to jako sme chodívali s chirurgie vlastně převážně a anesteziologové tam byli, přitom sme se tak stýkali v 

tý nemocnici, že dohromady sme měli jeden jako inspekčák takovej malej. tam sme dycky nás tam dohromady 

sedělo dost, a domluvili sme se na něco aaa to byl dole sklep, já už nevim, u koho to bylo, ve uuu vee jak sou ty 

modrý? sklepy, tak někde blízko, tak tam je orchestrion pán, klasický starý orchestrion, takže to bylo jako strašně 

fajn. no. já sem nikdy jako, víno já moc nevypiju, ale jako ani se v tom nevyznám, jo, jako. (smích) Nejsem 

žádnej znalec, no tak já sem, pak vím že se vykládalo, zpívalo se nebo vtipy se říkaly, pře to bylo ve sklepě, tak 

se říkaly protistátní, že. #00:09:13-8# 

 

V: takže politicky takový...? #00:09:13-8# 

R: Politický taky, no. #00:09:17-5# 

 

V: Takže všichni ste tam vlastně eee, nebo byli tam i lidi třeba, před kterýma ste se třeba bála mluvit? #00:09:22-

3# 

 

R: No, já mám , ani myslim, že ne. To ne v té době ne. #00:09:29-7# 

 

V: Protože samozřejmě jako doktor, že jo, tak čověk má možnost spadnout někam. No tý době byly čistky, že jo, 

počátkem sedmdesátých let...? #00:09:35-4# 

 

R: No, no, no, to sme museli, to sme, nás volali, před takovou komisi každýho jednotlivě a ptali se, jestli 

souhlasíme jako s normalizací, já sem to ze sebe nedostala, teda, že, že jako souhlasím, to sem jako nemohla 

vyslovit, takže v podtatě jako, ředitel nemocnice řekl, že ať tam zapíšou, že že že si myslím a až jak se to vyvine, 

tak... #00:10:03-6# 

 

V: A jak to probíhalo oni si vás jako pozvali a ....? #00:10:03-9# 

 

R: No, normálně sme tam seděli, tam, já už nevim, kdo tam seděl, ale pojednom sme tam chodili. A teď už eee 

nevim už přesně všecky ty otázky, ale ta hlavní byla, jestli souhlasíme s normalizací. Jo potom, že vlastně 

odsuzujeme ten 68 rok. #00:10:23-6# 

 

V: a většina těch lidí odpověděla...? #00:10:23-6# 

 

R: Většina myslím, že ano. Měli řeči venku měli hodně velký, ale pak vevnitř, když přišli, tak, tak jako ee, 

myslím, že zkrotli, dost. #00:10:35-9# 

 

V: a vy ste neřekla nic teda? #00:10:35-9# 

 

R: já sem řekla, že eee, myslím, že sem řekla, že nesouhlasím. Tak se mně ptali, čím mně ublíž strana nebo co. 

(smích) Já už nevim, jak, jak se ptali, tak, no tak sem jako vo tom něco vo tom 68 něco řekla a tak, ale neře, 

nedokázala sem ze sebe dostat ano, že souhlasím, to to teda bylo vopravdu. I když nejsem žádnej hrdina, nebo 

tak, ale eee, jako sou určitý meze, přes který čověk nejde, že. Nebo by neměl jít. #00:11:05-3# 

 

V: Hmm. Takže ste nemusela nic podepisovat nebo tak, když ste jako začala pracovat v nemocnici nebo...? 

#00:11:09-0# 
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R: Ňáký jako, ne, to už nevim, jestli sme podepisovali něco politickýho, ale normální běžná smlouva pracovní, 

No. #00:11:18-2# 

¨ 

V: hmm. Mohli by, šlo by tady rozsvítit nějak? #00:11:18-2# 

 

R: Jo...... #00:11:22-8# 

 

..... #00:11:22-8# 

 

V: Dobře, to je určitě zajímavý, to, to to mě určitě zajímá a... #00:11:42-0# 

 

R: Já už nevim přesně, v kterým roce to bylo jestli v 70. v 71. ve 72. #00:11:47-0# 

 

V: To bylo na začátku 70. let, no. #00:11:48-2# 

 

R: Na začátku 70. let, no. To sem tam byla krátce, no. #00:11:52-5# 

 

V: A takže když ste chodili takhle s kolegama venku, eee nebo trá trávila ste radší čas třeba i o samotě nebo...? 

#00:12:00-4# 

 

R: Jo tak, v tý Louce, jak sme bydleli, tak eee, já sem pak já sem začala chodit s mým pozdějším mužem, teda 

my sme za sebou spíš dojížděli, von byl na na seve, jako na severu, no tak jako já sem spíš byla doma sama, 

pokud sme nešli sme nešli zrovna s těmi kolegy nebo s nějakou kamarádkou. Tak sem jako hodně, jak říkám, 

hodně sem četla vždycky a... #00:12:22-5# 

 

V: a co ste četla jakoby? #00:12:22-5# 

 

R: všecko. (smích) Všecko, co jako se mi dostalo pod ruku, do knihovny sem chodila a, a tak jako, mě vždycky 

spíš ta literatura faktu mě hodně zajímala, a pak ňáký ty romány. #00:12:33-5# 

 

V: E e eště jednou? #00:12:34-4# 

 

R: Literatura faktu, jak se říká, ňáký takový ty takový jako vykládání vo něčem. #00:12:44-0# 

 

V: A něco, co vás tenkrát jako zaujalo, úplně jako že, že eště do teď na to máte vzpomínku ňáká kniha? 

#00:12:44-0# 

 

R: 'V té době, no, no, to potom, ňák sme se dostali přes známí, já nevim, že nám chodili jako samizdatový sem 

tam knihy. Třeba si pamatuju Tankový prapor, to bylo ofocený, tak už se to nedalo část číst anebo Jak sem, to 

bylo pozdějc, Jak sem obsluhoval anglického krále, to bylo zase naťukaný na stroji, a potom ňáký Sajner, ten 

taky byl zakázaný, a ten vydával jako vlastním nákladem, takový hezký to bylo, taky takový psaný na stroji a 

svaz už to byl, svazoval to, a byly tam takové jako básničky a krátký povídky, takže když sme se k tomu dostali, 

tajk to víte že jo... #00:13:35-1# 

 

V: To muselo být příjemnej pocit asi, že, že vědět, že to a, jak ste se k tomu dostali tenkrát? #00:13:41-3# 

 

R: No, to musel dycky od spolehlivých známých to kolovalo. Já já sem to měla ten Tankový prapor ještě do 

nedávno celkem, a synovec, v Brně taky je sociolog, ale von učí na gymplu, tak jako sem mu to dala, von učí 

historii, tak sem mu to dala nebo von si to vyžádal, že jako jestli to pak bude ukazovat těm žákům. Takže to 

nemám teď už. #00:14:04-1# 

 

V: Jo, jo, to je hezký. Takže prostě  to ste zháněli třeba přes kolegy nebo...? #00:14:07-8# 

 

R: Přes kolegy ani ne, spíš jako kamarádi takhle. Hlavně pak manžel měl jako přes nebo dohromady, co sme byli 

v tom vodáckým oddíle, tak sme si to tam taky jako pučovali a ? #00:14:21-2# 

 

V: takže ten vodácký oddíl byl možná ještě svobodnější ještě než ty koleje nebo než ta atmosféra tam? 

#00:14:25-4# 

 



 

 

41 

R: No to víte, jako když sme někdy jezdili na vodu nebo večer byl ohýnek u táboráku, tak to jako. (smích) 

#00:14:31-1# 

 

V: Tam se lidi nemuseli bát úplně. #00:14:35-2# 

 

R: No, tam byl, tam většinou všichni byli, co tam ti vodáci byli i okolo, tak to se tam nikdo jako nebál. 

#00:14:40-1# 

 

V: Hmm. Tak mi řekně ňákej výlet, co ste měli s tím vodáckým oddílem? #00:14:47-3# 

 

R: Jéje, tak to sme jeli Vltavu, Otavu, Sázavu, ee, Váh na Slovensku. Jednou sme podnikli týdenní okruh 

Vodárkou?? Na Slovensku sme tam byli v Liptovkým Hrádku, pak sme dokonce jeli, jeli do Rumunka, to bylo s 

moravskokrumlovskýma vodákama dohromady, tak sme tam jeli jako eee, ty řeky, ježiš jak voni se menovaly, 

no ted mi to vypadlo, ale bylo to moc hezký. #00:15:13-5# 

 

V: A nebyl to problém jet do Rumunska? #00:15:18-5# 

 

R: Do Rumunska ani ne. #00:15:18-5# 

 

V: to šlo. #00:15:18-5# 

 

R: to šlo no, to bylo. Pak sme byli, no, a to pak , a týden sme byli v Julských Alpách, to pak už šlo ňák do toho ty 

tý Jugoslávie jet, to sem byla poprvní a naposled v Jugoslávii na Istrii, že sme tam. Týden sme dělali ty vody, a 

týden sme chodili po horách, to po těch Julských Alpách, ty byly krásný, Mangrt?? Triglav sme slezli, hlavní 

nejvyšší horu, a tak. #00:15:47-5# 

 

V: To sou hezký zážitky. #00:15:47-5# 

 

R: to bylo, no, to bylo moc hezký... #00:15:51-3# 

 

Telefon #00:15:55-1# 

 

R: to bylo jako ten život, když se tak vezme v té době, tak byl čověk, byl sem mladej, a byl manžel naživu, tak 

byl ten osobní život takovej bohatší možná jako osobní, než jako potom pozdějc no. #00:16:07-8# 

 

V: takže, když ste vlastně jeli na vodu, tak ste si vzali... manžel dělal co přesně? #00:16:13-0# 

 

R: On byl ve sladovně v Hodonicích? #00:16:16-7# 

 

V: Ve sladovně, jo jo jo jo. A tam...? #00:16:18-8# 

 

R: On byl technik takovej. #00:16:18-8# 

 

V: Technik. Aaa ee a jak se dostal k tomu vodáctví? #00:16:24-8# 

 

R: To bylo přese mně. (smích) Protože na anestezii byl jeden, jeden eee jako lékař, který, říkalo se mu Hoči, 

protože chodil ve vietnamkách pořád. A ten byl vášnivý vodák, a přes něho nějak, vona mu, ee, vona mu patřilo 

kopyto? dokonce sme si ty lodě vyráběli sami, teda jásem tam někde přicmrndovala, jenom, že jo. Ale jako sem. 

Tkanina a epoxit a tak sme si dělali vlastní lodě. #00:16:57-0# 

 

V: To je super. #00:17:00-7#  #00:17:04-8# 

 

 

R: to byla těžká?? a byly krytý ty diblice takže to bylo na ty di´voký vody docela dobrý. #00:17:04-8# 

 

V: A jak vás to tak napadlo se najednou začít zajímat o takovýdle věci? #00:17:08-7# 

 

R: No, ono to ňák přes toho Hočiho, a jejo kolega zase můj kolega na urologii byl kamarád tady tohodle Hočiho, 

ten dokonce si vzal Jugoslávku, aby jako se mohl dostat ven z republiky. (smích) A aby mohl jezdit na tom, na 

plachetnici, ale bohužel už dá, zemřel, celkem, byl strašně šikovnej, i jako anesteziolog. No a tak ňák přes toho 
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kolegu, a přes kolegu, a tak dál. Tak sem jako ňák o tom mluvila a tak se zapálilo několik lidí, a už to, už se to 

nabalilo potom. #00:17:42-7# 

 

V: Jo a většinou ze Znojma teda a z okolí? #00:17:43-6# 

 

R: Ze Znojma, no, no, no, no. 

V: No a když ste si takhle vyjeli, ste jeli, většinou na jak dlouho ste jeli třeba tu řeku? #00:17:54-0# 

 

R: To bylo různý, třeba jenom víkend nebo den taky nebo celý týden. #00:17:58-8# 

 

V: A která a která tůra vlastně před tím 89 rokem, kterou si pamatujete. #00:18:03-8# 

 

R: No, Vltava je moc hezká, tam, že, okolí, tam sou ty hrady a zámky cestou a a, to jako je. Sázava taky byla 

nádherná. #00:18:13-6# 

 

V: Hrály tam ty hranice ňákou roli, že byly hlídaný, nebo vlastně ty pohraniční řeky jak třeba...? #00:18:20-5# 

 

R: No tak ty sme jako úplně nejezdili. No, to, to ee, vlastně, že by nás někde zastavili po pohraničníci, to ne. A 

když sme jeli Vltavu, tak to sme byli dost na jihu. Lipno sme přejeli, ale tam se nesmělo na jih, že. Tam bylo 

zakázaný pásmo, ale nehlídali nás, nebo aspoň nelegitimovali nás nebo tak #00:18:47-7# 

#00:18:47-0# 

 

V: Takže ste neprojeli nebo projeli nebo...? #00:18:47-0# 

 

R: Projeli sme normálně sme jako projeli, no. #00:18:47-1# 

 

#00:18:47-1# 

 

V: Vlastně do zakázané zóny. #00:18:51-6# 

 

R: Noo,o, akorát jako, když sme třeba jeli s těma loděma a s autobusem do té Jugo, do toho Rumunska nebo tak, 

tak nás velice jako prověřovali jako celníci, jako prohlíželi, všecko, jestli něco neprovážíme, a ty lodě, jestli 

nechceme tam někde prodat. Tak sem říkala, podívejte se na ně, jak vypadají, my sme si je sami dělali. (smích). 

Protože byly hrozný, že jo. No tak jako to eee. Jinak ňáký problémy v tomhle smyslu sme neměli ano. No a pak 

většinou to byly ve vnitrozemí tady ty řeky. #00:19:25-6# 

 

V: Jo, jo, jo, to je fajn. A pak ste, pak ste eště říkala, že ste jezdili na tu chatu, ale to ste jezdili prvně od toho 68 

ste ještě jezdili do tý Studený? Ste byli...? #00:19:38-1# 

 

R: No, já teď vám nevim, dědeček u nás možná dva dva roky bydlel eště, to onemocněl, ale umřel v tom 68, to 

vím, tak možná, že sme tam jezdili do toho 66, 67. Na Vysočinu. #00:19:50-1# 

 

V: A pak? #00:19:50-1# 

 

R: A pak sme, pak naši koupili v 69 ne v, když sem dokončila gympl, tak v 69, to koupili ten Bítov. Takže, 

protože děda jim na to dal.  #00:20:03-7# 

 

V: A maminka dělala co za práci? #00:20:04-1# 

 

 

 

R: Vychovatelka. #00:20:03-4# 

 

V: Vychovatelka. #00:20:06-5# 

 

R: V Kuříně??? #00:20:06-5# 

 

V: Jo, jo, jo, jo. #00:20:09-1# 
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R: no, a, to víte, my sme byly tři holky, dvě na vysoký, tak naší matce chyběly peníze??l, tak jedině, že jim děda 

dal, (smích) a z toho??, jinak by na to neměly. #00:20:22-5# 

 

V: Aha, takže vlastně ste měli chatu, a když si vzpomenete vlastně, od tý doby, co ste vlastně, ee vlastně 

dodělala tu vysokou školu, tak jezdila ste tam vlastně třeba na víkendy nebo? #00:20:32-4# 

 

R: Jo, nooto sme jezdili hodně, hodně. To sme milovali ten Bítov. #00:20:35-1# 

 

V: S celou rodinou? #00:20:35-1# 

 

R: No, ano, naši. Taťka tam byl pořád skoro, jako rybář, že, ten. A maminka taky tam dycky se zbalili a 

maminka tam vařila všechno dělala tam no. #00:20:49-2# 

 

V: jaké sou vaše nejhezčí vzpomínky takhle na tu chatu? #00:20:50-5# 

 

R: No, možná když sme seděli na verandě, a teď sme se jako koukali na tu zátoku, kterou teď teda teď teda 

dávno zmenšili, takže už vodu nemáme před chatou. Voni... #00:21:04-2# 

 

V: Zmenšili zátoku? #00:21:04-2# 

 

R: No, voni tam to zasypali, protože tam je kemp. To máme na nešťastným místě bohužel teď se ukázalo. Naši 

když to koupili, tak se tam pásly krávy v údolí, tak to bylo takový jako klidný, no a co sme to koupili, tak za rok 

za dva se tam povolil kempování, a už to nebylo vono. No ale čovek si na to zvykl, no. #00:21:23-0# 

 

V: A zas tam byl ruch ne, ste tam měli zajímaví lidi možná? #00:21:23-1# 

 

R: Byl ruch, no. #00:21:28-9# 

 

V: Táboráky? #00:21:28-9# 

 

R: Táboráky byly ano. (smích) #00:21:31-0# 

 

V: Takže vlastně i v tý době, než ste poz poznala manžela, tak tak ste jezdila vlastně...? #00:21:38-7# 

 

R: Tak celou vysokou školu sme tam jako hodně byli o prázdninách, a eee, no, protože pak už končila ta 

Vysočina, že, pro nás. A ee, no, a vlastně a potom, když jako po škole, pře jak řikám, manžel byl pryč, takže 

nebyl tady, takže sem tam taky poměrně často jezdila. A von taky když přijel, tak sme jeli na chatu, no. To 

bylo... #00:22:05-2# 

 

V: Takže to byl vlastně taky trochu vaše chata, že ste tam jezdili s manželem... #00:22:10-7# 

 

R: No, no, no, no. #00:22:10-7# 

 

V: Aha. No a e, od tý doby vlastně když ste se, že ste kdy ste se, kdy ste se vzali, od 75., tak eee. #00:22:21-3# 

 

R: V 75. #00:22:21-3# 

 

V: V 75. tak změnilo se něco jako v tom trávení toho volného času jestli třeba? #00:22:26-4# 

 

RR: No určitě, že sme začali mnohem víc chodit. Pře manžel, že, byl turista. Hodně sme jako chodívali ven, a 

jinak jako to divadlo, knížky, to jako sme měli společný zájmy a to cestování, takže to, to bylo. Snažila sem se i 

našim věnovat, ale, ee jako hlavně byly teda tady ty. #00:22:48-3# 

 

V: a kam ste třeba chodili se procházet? #00:22:48-3# 

 

R: No, vono se jako nesmělo třeba daleko, že tady. Už támhle před Konicema vás legitimovali pohraničníci, a 

tak. Ale, ale hodně sme chodili do Podyjí, kam to šlo. No, kam se smělo spíš teda, tak. #00:23:03-3# 
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V: Takže vás vás to omezovalo taky. #00:23:05-2# 

 

R: A nebo sme jezdili, protože manžel byl v Bruntálu předtím - chcete ještě čaj? - #00:23:08-9# 

 

V: E eště trochu, no. #00:23:09-0# 

 

R: Takže sme chodili hodně jezdili pravidelně celkem do Jeseníků. (pauza)  #00:23:34-8# 

 

V: Do hor jako ste...? #00:23:34-8# 

 

R: Do hor, no do hor, hodně. #00:23:36-4# 

 

V: Ste jako i lyžovat nebo přes léto? #00:23:37-7# 

 

R: No lyžovat na běžky, na běžky. Sem začala sjezdovky, ale pak sem přešla na běžky, takže sem se nikdy 

pořádně nenaučila sj sjíždět. Ale na těch běžkách to sme chodili hodně v Jeseníkách, to sme dělali takový, 

protože jako manžel, ale ty jeho kamarádi tam, co měl z toho Bruntálu, ty byli vášniví lyžaři, takže sme dělali 

takový neproz neprobádaný cesty, tak sme se bořili do sněhu, že, po kolena a vejš a tak, to bylo fajn. (smích) I 

když sem z toho, tenkrát se mi to jako fajn asi moc nezdálo, ale. (smích) #00:24:09-7# 

 

V: Ale zpětně. #00:24:09-7# 

 

R: Zpětně, když na to čověk vzpomíná, tak na všecky ty pády a. #00:24:16-1# 

 

V: Hmm, A tady ste chodili teda nejradši do Podyjí nebo tady v okolí? #00:24:18-7# 

 

R: No tady, tady Podyjí je nejhezčí, že? #00:24:21-6# 

 

V: To jo no. #00:24:21-6# 

 

R:To je, nebo sme zajeli občas na Pálavu nebo tak a...Sesta tra nejstarší, co je v , co byla v Jihlavě, tak eee, měli, 

maj chalupu Budko se to menuje, to je tam eee asi 15 kilometrů vod Jindřichova Hradce. Česká Kanada se tý 

oblasti jako říká, takže tam sourybníky, lesy, tam sme taky poměrně často jezdili, na návštěvy. A tam sme 

chodili. #00:24:49-4# 

 

V: Hmm. takže tam ste. A co ste...? #00:24:51-3# 

 

R: tady na kole sme jezdili taky. #00:24:53-3# 

 

V: A tam ste jako trempovali vy vyloženě nebo ste si...? #00:24:55-4# 

 

R: Ne, ne, to bylo jako jako turistika. #00:24:59-1# 

 

V: Jo, jo, že ste prostě vyšli ráno a večer ste se vrátili. #00:25:00-3# 

 

R: No, takový delší vycházky. #00:25:01-8# 

 

 

 

V: Aha. Takže a jakou, jakou v tom hrála roli příroda jako, jak pro vás byla důležitá ta příroda v tom volnym 

čase? #00:25:11-4# 

 

R: No hodně hodně, to jako ty eee, jako ty vycházky, nebo ty výlety, nebo podobně, tak to určitě. Čověku jako 

dělalo dobře, když se tam koukal. #00:25:26-6# 

 

R: Hmm. Že ho to uklidňovalo. #00:25:28-5# 
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R: No, no.  #00:25:32-8# 

 

V: Určitě, a a, ste říkala vlastně v tom zahraničí, tak ste byla v ee byla ste v tom, v té Jugoslávii ste byla. 

#00:25:41-2# 

 

R: No, to sme byli tenkrát jednou iako jako my sme, jak říkám, jezdili poměrně dost, když sme když sme sehnali 

poukaz a povolení, takže sme eee jeli třeba, no ee, to Marroko, Egypt, tenkrát na Kubu, to za 10 000, což byli i 

tenkrát jako poměrně nízký peníze pře republika podporovala Kubu, ne, tak jako i těm turistům to doplácela ňák, 

ne, protože za 10 000 letěl, letěl na Kubu. Celej 14 denní nebo tří týdenní, už nevím, pobyt tam byl, je pravda, že 

teda část zájezdu vystoupila v Mutriolu?? kde se přesedalo. (smích) #00:26:24-2# 

 

V: to to jinak nešlo ne nebo? #00:26:22-4# 

 

R: No, tam byli takový kouzelný dvířka, tam bylo napsaný immigration center, a takoví ti, takoví ti mladíci 

hlavně, tak ti tam jako přišli a něco řekli pánovi, co tam stál u dvířek s vysílačkou. A von jim votevřel dveře a už 

sme je neviděli. #00:26:40-9# 

 

V: Takže vy ste vlastně, viděli ste před vlastníma, a to ste vlastně taky si mohli zvolit tu cestu. #00:26:44-9# 

 

R: Taky sme si mohli, ale my sme nato nebyli nachystaný, že. Tamti mladíci jeli na Kubu v kožichu, což bylo, 

což bylo teda jako. (smích) zajímavý, tak vono to bylo v zimě, v prosinci, tam jim to nějak prošlo na letišti v 

Ruzyni ten kožich asi. #00:27:02-1# 

 

V: Hmm. To asi jo. #00:27:04-1# 

 

R: No ajinak pak sme jako po Evropě, sme jeli, no a pak hlavně jako potom. to už sem pak jezdila hodně sama, 

když manžel umřel tak eee, tak hlavně, sem jezdila dost, no. #00:27:16-9# 

 

V: Hmm. Ale to už bylo po revoluci... #00:27:17-4# 

 

R: To bylo po revoluci, to už nebyl, nevbyl problém, takový velký. #00:27:24-5# 

 

V: no a a s tím cestováním a celkově jako s tím trávením volného času, cítila ste se jako o omezená tím 

režimem? #00:27:30-6# 

 

R: no určitě, že. Protože jednak jako ten jeden zájezd pro celou republiku byl, tak čověk musel jako shánět, 

uplácet, když to přiznám, tak sme upláceli ty úřednice v Čedoku, že, aby sme dostali poukazy a a nemohli sme se 

sebrat a jít. Ale třeba v těch Jaroslavicích, tam sem si představovala, jak to Rakousko musí mít náběry za těma 

drátama, že, co sme jako se na ně dívali, pak sem se tam šla podívat a zjistila sem, že je tam pole jako u nás, ze 

začátku, a už že pak ty vesničky sou upravený pochopitelně, že jo. Ale eee, jako rozhodně to zahraničí se 

nesmělo, a že sme tam byli, někdo to neznal. Všichni pak jako se koukali, když tam jeli na naty supermarkety, a 

na tu uklizenost a a... #00:28:15-0# 

 

V: A co vám z toho chybělo, z toho, co tady nebylo? #00:28:16-5# 

 

R. Eee. Jako venku? #00:28:20-9# 

 

V: No. #00:28:20-9# 

 

R: No, čověk se pořádně ňák nedomluvil, jako, že, to pochopitelně ty jazyky, to byly takový školní učení jenom. 

No a že to bylo jako se zájezdem, že se muselo jít tam, že to bylo naplánováno... #00:28:35-3# 

¨ 

V: Takže ta svoboda vlastně... #00:28:39-1# 

 

R: No jako jo. #00:28:39-1# 

 

V: Ale myslim jako, co vám chybělo tady v Česku, co, co coste neměla ráda kvůli tomu, že nemůžete cestovat 

do zahraničí nebo jakoby...? #00:28:45-2# 
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R: No, to že se nesmělo cestovat, podívat se, vidět nový věci. Že vyjet si do do Alp nebo do ňákých jiných kopců 

nebo na ňáký jiný vejlety... #00:28:57-1# 

 

V: Takže měla ste představu o těch zemích, kam se nesmě,lo, co co... #00:28:59-2# 

 

R: No tak my sme, díky tomu, že sme jezdili ty prázdniny vobčas, že. Tak sem jako představu zhruba měla, ale 

nebo eee, když knížky, ale vono toho moc nevycházelo vo těch cizejch zemích, v té době. Ani filmy, ňáký ty 

dokumenty nebývaly. 

 

V: Protože na Západě ste byla teda? V jakejch zemích teda? V? #00:29:21-9# 

 

R: Ve Španělsku. Tenkrát jako jo? #00:29:21-9# 

 

V: Ano. #00:29:21-9# 

 

R: V to, za tý totality. Ve Španělsku, ve Francii, Německo sme projeli, severní Itálii, ten Tunis, ne v Tunisu sem 

nebyla, Maroko, Alžír, potom sme byli ve Švédsku ten sever, ale to už bylo vlastně v, no taky eště byl vlastně v 

88 nebo v 89. To sme , to se projíždělo, no... #00:29:51-6# 

 

V: A jak a jak probíhal? #00:29:54-6# 

 

R: ....V Rusku #00:29:54-6# 

 

V: V Rusku. To asi nebyl problém. #00:29:57-5# 

 

R: to nebyl problém, no.  #00:29:58-7# 

 

V: A jak třeba probíhalo, třeba dostat se, já si myslim, že to třeba nebylo úplně jednoduchý třeba se dostat do 

Švédska nebo do Německa do do...? #00:30:04-2# 

 

R: To už, no museli sme sehnat ňáký to místo v tom zájezdu, že. Samy ne, samy, ne. #00:30:10-8# 

 

V: Takže vždycky to byl organizovaný zájezd. #00:30:13-6# 

 

R: Organizovaný zájezd, protože někdy mi jako, několikrát sem žádala o výjezdní doložku a někdy, teda o, jak 

se tomu říkalo, o devizový příslib, ne, že si čověk mohl vzít auto a jet sám, nebo tak, a to sem. Ale nikdy mi to 

nedali. #00:30:24-6# 

 

V: Takže to se vám nepovedlo. #00:30:25-7# 

 

R: To se nepovedlo, takže sme museli zhánět tady ty různý cestičky. #00:30:30-2# 

 

V: Organizovaný zájezdy. #00:30:30-2# 

 

R: Různý cestičky, jak pořídit jako zájezd. #00:30:33-6# 

 

V: a byli třeba lidi, který se během toho zájezdu třeba vytratili, jak ste říkala...? #00:30:38-1# 

#00:30:38-1# 

 

R: tak nejvíc na tý Kubě, pak bylo zajímavý, jo v Turecku sme byli, a tam bylo zajímavý, že jeden hoch zůstal v 

Turecku, nevim, co teda tam čekal, ale zůstal v tom Turecku, no. #00:30:49-3# 

 

V: Aha, ale třeba v tom Španělsku nebo v Německu, tam nikdo nezůstal, ve Francii, tam vás asi už nikdo 

nehlídal, už ne? #00:30:56-4# 

 

V: No, no nevim, jestli byli v tom zájezdu, jestli někdo jako poslouchal kromě průvodce, ale tam nikdo nezůstal 

snad. Voni tam většinou jezdili lidi, ne úplně mladí, že, na tady ty zájezdy, pře si na to museli našetřit, takže, eee, 

ti nebyli asi tak tak chtiví toho dobrodružství.  #00:31:19-8# 
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V: Určitě, takže dám vám, my si uděláme ještě malou pauzu, pak to dokončíme. Malinko, já si myslim, já si 

myslim, že sem zatim rád za ty informace, protože málokdo málokdo se dostal do zahraničí a a ste měla štěstí, že 

ste měla dobré povolání, kde čověk má možnost, eee si něco vydělat a, myslím, že to je dobře, protože... 

#00:31:45-2# 

 

R: tak my sme neměli barák, my sme neměli, auto, pak nám taťka prodal trabanta, takže my sme  jako neměli nic 

navíc, co by sme dávali, většinou jako sme si našetřili na tu dovolenou, nebo co sme našetřili, tak sme na to dali, 

no, Bítov, ten byl našich, že. (smích) #00:32:05-0# 

 

V: A to je super, pře čověk jako vidí ten svět kolem sebe může to nějak, protože tu televizi třeba nesníte, to si 

čověk nějak neužije úplně , jako že. #00:32:15-1# 

 

R: No a je eee, ani na zájezd, protože já pamatuju, že nějak měli možnost sehnat si ten zájezd do Anglie, no a 

ředitel nemocnice mi tenkrát, když sem za nim, řekl, a což kdyby ste tam zůstala, že mi to nepovolí. #00:32:29-

0# 

 

V: Takže on ředitel musel každej zájezd schválit? #00:32:31-5# 

 

R: No to schválila ta stranická organizace, ale když mně neschválili, tak sem se snažila eště, ale přes to nejel 

vlak.  #00:32:39-3# 

 

V: A jezdila ste aj s ROH někam jako...? #00:32:41-7# 

 

R: No pár pár jako těch dovolených sme měli, protože voni dělali docela hezký, do hor třeba že, Šumava, 

Šumava, samozřejmě jenom ta povolená část. V Jeseníkách, tam sem jezdila vlastně zvlášť. No ale tak Orlický 

hory a takovýhle, vždycky do ňákých kopců se jezdilo. Dvou třídenní zájezdy. #00:33:02-9# 

 

V: jo, a to ste tam měli ňáký u ubytování...? #00:33:05-8# 

 

R: To bylo s ubytováním v ňáký chatě třeba horský nebo v chalupě, v ňákých těch.... #00:33:14-4# 

 

V: A nemocnice nemá svou chatu nebo něměla svou chatu...? #00:33:18-1# 

 

R: Voni něco měli v těch ?? Jeseníkách, ale nevim, myslim, že pak se toho nějak zbavili, tam sem nikdy nebyla, 

tak já nevim. #00:33:29-8#  #00:33:29-6# 

 

V: takže ste vlastně ne... 

 

R: Oni měli třeba na Broumově, že, měli eee ve ??? ňáký pokoje nad lékárnou. A ee, a takhle jo, no. #00:33:41-

0# 

 

V: takže takže tam vlastně, ale vy ste nepotřebovala byt, vy ste měla na Bítově chatu nebo chalupu. #00:33:48-6# 

 

R: No, no, no, chatičku takovou, neopravovanou. #00:33:52-5# 

 

V: A tam to vypadá jak ta chata? #00:33:51-5# 

 

R: Tak vona na první pohled vypadá hezky, ale naši to koupili jako už jako hotovou, od ňákých dělníků lesních, 

co tam jako bydleli před náma. A ona je z takových dřev půlkulatých malých. Z venku, tak vypadá hezky 

zvenku. Ale vevnitř tam jako fučí, lítají tam listy normálně škvírama a takhle, takže to bydlení je tam... 

#00:34:12-8# 

 

V: A voda tam je nebo? #00:34:12-8# 

 

R: Vodu sem pak si nechala tak víceméně, protože vedle je zdravotnická chata, protože na BítověVranově 

zajišťovali svýho času, pak už to bylo zrušený pochopitelně jako, jak nemocnice, nebo O? zajišťoval tenkrát 

zdravotnickou službu první pomoci. #00:34:34-4# 

 

V: Hmmm. #00:34:34-6# 

¨ 
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R: Takže já sem pak jako tak nějak se mi podařilo získat povolení, že sem z tý eee, jako z tý lékařský chaty, 

protože to bylo asi dvacet metrů vod naší nechala si zavízt vodu do chaty. #00:34:45-1# 

 

V: jo, tak to je super. #00:34:45-1# 

 

R: jinak do tý doby sme to vozili pořád v konvích a tak, a pak že už mamka jinak nemohla, taťka umřel, tak jako 

sem se, něco v tom taky udělala, no aby. 

¨ 

V: to je fajn. To se hnedka pak aj i líp všechno dělá, když, když tam teče voda. Tak jo, já si, dáme si pauzu a ... 

#00:35:02-7# 

 

R:Tak too byl právě třeba v Jeseníkách, tam sme pravidelně jezdili na Velikonoce, do lesácký chaty Josefínka, ta 

byla pod hřebenama, nikde nikdo, vobčas tam zabloudil ňákej turista. Museli sme si rozpouštět jako sníh a a 

topilo se tam v kachlákách a to bylo moc hezký. Vodsaď sme chodili, jako na běžkách to bylo v zimě, že, tam 

tam většinou byl ještě sníh. tak eee, sme dycky si museli dotáhnout eee, jako jídlo na na v batohu na na zádech. 

Takže, to byla, do dneška na to ráda vzpomínám. a byli sme tam několik let po sobě no. Bůhví, co je s 

Josefínkou, kdopak si jí zprivatizoval. (smích) #00:00:40-4# 

 

V: Kdo ví. A jak ste se k tomu dostali k tady tý chatě? #00:00:42-9# 

 

R: To zase právě přítel manžela v tom Bruntále, tak zase měl ňáký známí na tom lesním závodě a u lesáků a ňák 

jako sme to normálně zaplatili nájem a bydleli sme tam no, vždycky tak ty tři čtyři dny. #00:00:59-4# 

 

V: takže ráno ste vstali, hopli ste na běžky... #00:01:02-4# 

 

R: Ráno sme vstali, zatopilo, zatopilo se v kachlákách kdyžtak anebo sme se nasnídali a šli sme na ty běžky. A 

pak sme jako z hřebenu sestoupili dolů, sjeli. Cykcak lesem často, pře tam nebyla cesta k tomu, no. Takže to, to 

bylo, takový romantický, svým způsobem. #00:01:21-1# 

 

V: jo, hmm. A pak večery? A to ste byli jenom sami dva nebo...? #00:01:25-6# 

 

R: Ne, to většinou i jako ty kamarádi z toho Bruntálu nebo sem tam ze Znojma někdo jel s náma a tak. To jako 

bylo, dycky tam byla ňáká společnost.  #00:01:35-7# 

 

V: a večery ste trávili jak? #00:01:35-7# 

 

R: Veče, večery no, tak jako se bralo víno sebou, že jo. Na těch zádech. (smích) #00:01:39-1# 

 

V: Na zádech. #00:01:42-8# 

 

R: Na těch zádech a a tak se jako popíjelo a sedělo se a vykládalo se a...Topilo se v kamnech. #00:01:51-3# 

 

V: Zpívalo se? #00:01:51-3# 

 

R: Pil se čajík, jak říkal Péťa. No my sme nezpívali myslim, ale spíš jako to vykládání, nebo tak. #00:02:02-0# 

 

V: a bavili ste se třeba hodně o politice? #00:02:03-7# 

 

R: No, taky se zabrousilo, to víte, no tak na to se nedalo v té době tomu vyhnout, aby se jako nenadávalo.  

#00:02:14-1# 

 

V: Jo, takže většinou ste se shodli? #00:02:14-1# 

 

R: Většinou, to sme tam jeli všichni prověřený teda. (smích) to jako bylo, tam sme se nebáli nějak. #00:02:25-0# 
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V: hmm. Takže většinou, když ste byli vlastně v tom kolektivu, buď na vodě nebo na horách, tak ste neměla 

strach se bavit očemkoliv. #00:02:30-3# 

 

R: No, to ne, pak tady, když sem byla jako v nemocnici, tak asi já nevim za 5 za 7 let, po mně nastoupil jeden 

kolega, a ten jel těžce jako do do, vstoupil do strany a byl kandidátem do okresního vý výboru KSČ a a tak, tak 

před ním teda, to sme se vopravdu jako snažili eeee, nebavit. #00:02:55-6# 

 

V: báli ste se, že něco může...? #00:02:54-6# 

 

R: Že by jako vopravdu, pře pak sem se doslechla, že donášel, no, takže. #00:03:00-8# 

 

V: a chodila ste s ním i třeba na víno? Chodil s váma na víno? #00:03:04-7# 

 

R: No chodil. A dokonce s náma bydlel  i v baráku na tý Alšovce, no. Jako, ale, potom ale jako když začal 

stoupat, tak sme se už tak nestýkali. Když jako jeho kariéra...pak byl náměstkem ředitele, a proležprváka, jako 

léčebně preventívní péči, a tak, takže jako bylo vidět, že že teda se mu dařilo. #00:03:23-5# 

 

V: Že to funguje ten jeho přístup. #00:03:23-5# 

 

R: Že to funguje, no. #00:03:27-7# 

 

V: No a když byl třeba s váma venku, tak tak ste si dávali prostě pozor všichni nebo jak? #00:03:32-3# 

 

R: No a já sem vobčas si nedala, (smích) a pak sem se doslechla, doslechla jako že, jako že vo tom pak někde 

mluvil, že jako nejsem moc, že sem něco řekla. #00:03:43-9# 

 

V: Aha, a znala ste třeba lidi, který díky tomu vlastně ztratili tady ve Znojmě eee ztratili svou funkci? #00:03:48-

6# 

 

R: No tak, to sem třeba byla já, protože já sem byla jako zástupce primáře zezačátku, a pak jako se tak místo mě 

dostal tady ten kolega, ale mně to nevadilo, že, já sem tam byla jako normální doktor. #00:04:02-9# 

 

V: A co vám řekli jako důvod, že ste...? #00:04:02-9# 

 

R: No to nebylo jako písemně, jo to jako bylo, jako že sem zastupovala šéfa, no. A my sme neměli jako malý 

oddělení zástupce, ale ale vyloženě jako funkce vypsaná ňáká, ale ale ee, pak jako no, pak to už mu dával šéf 

najevo. #00:04:22-4# 

 

V: Hmm, takže bohužel se tam dostal někdo kdo... #00:04:27-8# 

 

R: No a pak se dostal do Brna, takže jako zmizel, tak... #00:04:30-2# 

 

V: Do fakultní nemocnice? #00:04:32-0# 

 

R: Eee, napřed no, byl ve fakultní nemocnici. #00:04:39-4# 

 

V: Hmmm, no a krom kromě toho vodářství, kromě vlastně ježdění na chatu, měla ste ještě jiný koníčky v tý 

době? #00:04:46-2# 

 

R: No tak. #00:04:48-8# 

 

V: Co ste co ste ráda dělala? #00:04:48-5# 

 

R:  Takhle ve, normálně, vono na to taky nebylo moc času, že čověk měl služby taky a a tak. Ale pořád jako ty 

knihy a to divadlo, to jako, co eště? No tak no už asi nic moc dalšího. #00:05:04-6# 

 

V: Kino? #00:05:04-6# 

 

R: Jo kino samozřejmě taky, no. To sme chodili dost do kina, narozdíl vod teď. #00:05:11-5# 
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V: A a bylo tam něco na výběr v tom kině? #00:05:14-1# 

 

R: No to byl to byly dva dvě kina dokonce, ne. To byl ??čá a Svět byl taky no. #00:05:23-0# 

 

V: Já sem myslel, že to je docela nový kino. #00:05:28-8# 

 

R: Ne to byl taky ten Svět ne, nebo jak to bylo? #00:05:28-8# 

 

H: Jo, byly. #00:05:28-8# 

 

R: No, myslim, že byly vobě no. #00:05:33-1# 

 

H: Ale chodilo se spíš do toho Hraničáře. #00:05:34-4# 

¨ 

V: To ten si pamatuju ještě já, no, tam to bylo, to bylo takový fakt starý to bylo kino. Tam jak je to jak je teďkon 

to parkoviště. #00:05:41-5# 

 

R: No, ano ano. #00:05:43-5# 

 

V: A tam si pamatujete a tam si pamatujete, co z toho kina ňákej film, kterej vás třeba zaujal nebo...? #00:05:49-

7# 

 

R: To si pamatuju, pamatuju si tam. (smích) Čelisti. #00:05:56-3# 

 

V: Ale to už bylo po revoluci, myslim teda. #00:05:57-6# 

 

R: Jo? to bylo po revoluci? #00:06:00-2# 

 

V: Já si, já nevim čéče, kterej kterej rok to vyšlo... #00:06:03-0# 

 

R: Hra o jablko, to taky, to bylo myslim před revolucí, ne. Od Menzela. Hra o jablko to bylo, no, to sme viděli v 

kinech, v kině, a, no to sme jako chodili pravidelně celkem. Dokonce ňákej ten byl ten filmový klub, no, takže... 

#00:06:24-1# 

 

V: Aa Evropu 2, ee (smích) Evropu 2, Svobodnou Evropu nebo Hlas Ameriky ste poslouchali? #00:06:29-1# 

 

R: Jo tam jako taky sem příležitostně poslouchala. Voni to hlavně rušili, takže to bylo. #00:06:35-9# 

 

V: To bylo špatně rozumět. #00:06:35-9# 

 

R: To bylo špatně rozumět, do toho šlo dycky pískání, a tak, ale ale jako eee, poslouchalo se to. #00:06:43-9# 

 

V: Takže jako ste třeba všichni poslouchali společně? #00:06:43-9# 

 

R: No spíš doma jako sme. #00:06:48-0# 

 

V: S manželem? #00:06:48-0# 

 

R: No. #00:06:48-0# 

 

V: aha. A to ste si pouštěli jenom, když ste měli pocit, že se něco stalo, že se chcete dozvědět jakoby, když ste se 

třeba dívala na zprávy a měli ste pocit, že to tak úplně nebude...? #00:06:56-5# 

 

R: No, tak příležitostně jako se to pouštělo, celkem jako. Ani ani nemusela bejt ňáká událost, ale abysme slyšeli, 

co, co je ve světě. Nebo co o nás jako říkají. #00:07:05-3# 

 

V: Co je nového. A na rakouskou televizi ste se dívali? #00:07:09-6# 

 

R: No já německy jako ne moc sem neovládala a takže sem chtěla, aby mi to manžel překládal, což ho velice 

jako rozčilovalo. (smích) Takže jako se díval hlavně jako on. ('smích) #00:07:21-6# 
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V: Aha. Takže vlastně byl informovanej i ze Západu. #00:07:26-3# 

 

R: Byl informovaný, no. Jako ?? ty zprávy rakouský a tak. #00:07:29-2# 

 

V: Hmm. A máte pocit, že vlastně to, jak ste trávila ten volný čas, v tý v tý v tý době totalitní, jestli to ee, jestli to 

vlastně ovlivnilo to váš současný život  a v jakým v jakým smyslu? #00:07:48-0# 

 

R: No, že čověk to využívá, že, že může se chodit tady někam, kam se dřív nesmělo, tady přes hranice, no, a 

podobně, no. A to cestování, že vlastně se rozšířilo podstatně dál. Bez ňákých problémů kromě finančních. 

Takže eee, no, je to teda omezený tím, že ten manžel umřel, že, takže jako spousta jako věcí, co bysme asi dělali 

ještě, tak už se tolik neuskutečnilo. Ale snažím se ještě taky pořád někam jako jezdit nebo tak. Viď Jurínku? a 

neměli sme pejska. (smích) #00:08:22-9# 

 

V: Neměli ste pejska. (smích) Tak teď to máte takový obohacený. No a kdyby kdyby vlastně ten kdyby ta situace 

byla jiná, kdyby tady byla demokracie v těch 70. letech, trávila byste tem čas jinak? #00:08:35-5# 

 

R: V 70. letech. No tak, asi by se to dalo trávit jinak, no, ale právě pořád je tady. Jak sme mluvili o tom 

cestování, že, o těch výletech a tak, sme se jako dívali, jestli budem vidět Alpy nebo podobně. (smích) 

#00:08:51-9# 

 

V: Takže by ste asi pravděpodobně jeli vlastně víc sami do do tý ciziny. #00:08:55-9# 

 

R: Tak by sme jako jo to by se dalo. Místo trabanta by sme si koupili něco jinýho asi a dalo by se jezdit. 

#00:09:00-7# 

 

V: Museli ste čekat na trabanta? #00:09:02-7# 

 

R: No taťka čekal, ale pak jako se rozhodl, že by si koupil novýho, pře se mu zdálo, že těch 20 let nebo kolik, že 

už je dost, tak nám ho prodal. (smích) Za ňáký peníze, takže my sme jako...A já sem ještě, když sem si pak 

udělala autoškolu, když manžel umřel, já sem neměla, tak pak sem si udělala autoškolu a ještě sem s nim jezdila 

několik let. Jenže pak už to nešlo. Pak už se utrhla klika tady a tam a za jízdy mně jako začalo ujíždět sedadlo 

dozadu, (smích) tak, tak sem si musela jako ko, pře to sem auto potřebovala, že. Pak už taťka umřel, tak 

maminku sem vozila a podobně, tak sem si pak koupila ňákou škodovku takovou zle jako juniora si pamatuju. 

#00:09:46-7# 

 

V: Jo, takže do práce ste asi jezdila hromadnou dopravou nějak? #00:09:52-6# 

 

R: Do práce sem chodila pěšky, když sem byla v nemocnici, no. #00:09:52-6# 

 

V: Pěšky. Takže s tý Alšovky vlastně...? #00:09:54-2# 

 

R: Z té Alšovky, to bylo fajn. Za dvacet minut dvacetpět minut sem byla v nemocnici a tak Ale do toho 

Krumlova samozřejmě sem musela samozřejmě buď autem, pře tam ta doprava je mizerná... #00:10:07-9# 

 

V: Do Krumlova? #00:10:07-9# 

 

R: No, já tam mám tu ordinaci. #00:10:09-7# 

 

V: Aha, ta ordinace. #00:10:09-7# 

 

R: No, tak převážně autem, a když při špatným počasí třeba v zimě a tak sem jezdila i autobusem, ale ten to 

dycky objížděl přes všecky vesnice a přijela sem domů v šest o půl sedmý. #00:10:21-8# 

 

V: hmm. To není úplně, to není úplně ideální, no, jak to autobuc třeba do Čejkovic taky jede prostě úplně. ?? má 

barák právě, a tam to taky neni úplně jednoduchý. A bylůo místo v tý době eee v tý totalitní době, kam ste 

vlastně nechtěla jet třeba, který ste neměla ráda nebo který...? #00:10:39-3# 

 

R: No, v Moskvě, když sme byli, tak sem nikdy nenavštívila výstavku Úspěchu Sovětského svazu a nikdy sem 

neviděla Lenina. (smích) V Mauzoleu. A jinak bych se podívala všade, to jako bych jela kamkoliv. #00:10:57-0# 
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V: A jak na vás jak na vás působilo Rusko vlastně, když ste byli...? #00:11:01-1# 

 

R: No, no to hrozný, Moska že jo, tak to bylo i pro, my sme byli i první, vypadalo to jak na Západě u nás oproti 

Moskvě, ale ee, my sem tam byla vlastně dvakrát, jednou sme jeli na Kavkaz, tam sme jako děli tůry, sme byli v 

? Tam jako byli taky ňáký mistrovský sporty před časem. A eee pak sme byli, top byl Kazachstán, to sme byli na 

?? zas, to je to pohoří. Tam sme bydleli v jurtách, a chodívali sme taky jako tůry vysokohorský, teda ne 

horolezecký, no ale tam po těch hřebenech a tak. To bylo taky moc hezký, ale jinak to to Rusko, no a pak pak 

sme jeli, taky za úplatu sme sehnali zájezd do Japonska a, to bylo na měsíc. Těžko sem se dostávala, sem 

dostávala dovolenou... #00:11:54-2# 

 

V: a jak si to můžeme představit, dostat zájezd za úplatu? #00:11:57-7# 

 

R: Noo, protože zase manželova sestra měla známou v Čedoku, ( smích) a ta řekla, že když jí dáme tolik a tolik 

peněz, že nám přenechá dva poukazy... #00:12:05-1# 

 

V: takže ona je měla jako ňáký limitovaný,a kdo o tom rozhodoval, kdo to dostane? #00:12:08-4# 

 

R: To nevim teda, to my sme jako dycky eee, jestli měla každá ta pobočka ňáký jako poukazy, několik poukazů, 

tak možná, že to takhle rozdělovali, jo, ale, to sme teda vopravdu, většinou, většinou nebo hodně často sme 

museli dát úplatek. To tenkrát se dávaly úplatky za všecko, že. #00:12:30-0# 

 

V: a kolik byl takovej úplatek? #00:12:30-0# 

 

R: No ten ten eee to Japonsko to bylo hodně drahý, To stálo tenkrát, já myslim, že sme zaplatili dohromady 3 

000 navíc, eště. No tak ale zase jako sme to chtěli vidět, no a stálo to za ty 3000. #00:12:44-6# 

 

V: A nebylo to teda těžký, dostat ee, tu ee? #00:12:47-6# 

 

R: Noo asi jako kdyby ta sestra v tom, tak by sme to asi nezehnali. #00:12:50-1# 

 

 

V: Aa potom, když ste dostali vlastně ten ten zájezd, tak to neznamenalo pořád, že ste dostali, že nedostanete tu 

výjezdní doložku. #00:12:56-1# 

 

R: Že, že eště, to nemusela být doložka myslím, to musel schválit ten okresní výbor, ee, ne okresní, závodní 

výbor KSČ musel, jako, teda já sem se vracela, pravidelně. (smích) jenže pak už mi to jako, pak už mi to jako 

povolovali, no, a naše vrchní byla členkou závodního výboru, tak ona se za mně dycky přimluvila nějak. 

#00:13:11-8# 

 

V: Jo, tak to je fajn. A nikdo z vaší rodiny neemigroval, nějak? #00:13:22-4# 

 

R: ne, za nikim sme potom nemohli jezdit bohužel. (smích) #00:13:26-4# 

 

V: Jo takže, a možná ono to bylo dobře, protože by by vás třeba ani nepustili. #00:13:29-4# 

 

R: No tak to určitě by mně nepustili. To jako... #00:13:34-0# 

 

V: A v tom Japonsku to bylo jak, když ste tam přijela? To musel být taky úplně jinej svět? #00:13:34-0# 

 

R: No, to to sme  právě jeli přes tu Moskvu, pak sme přeletěli, přeletěli ee do Irkutska? a pak sme sedli na 

magistrálu, nebo lehli, protože to sme jeli Transibiřskou magistrálou do Nachotky, a vocaď sme pak sme se 

dostali, jako, to byla sovětská loď, a vobeplouvala Japonsko, a dycky sme jako, my sme byli tam bylo asi třináct 

skupina a česká skupina byla jediná, jenom. Obě dždycky se někde zastavilo v přístavu, a teď se jako jelo dovnitř 

a eee, do ňákého města, a tam jako to bylo.. #00:14:11-8# 

 

V: takže taky s průvodcem to bylo? #00:14:11-8# 

 

R: Jo, jo. #00:14:13-8# 
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V: Všechno? #00:14:13-8# 

 

R: No.To bylo. #00:14:15-5# 

 

V: Takže vy ste nemohli svobodně jít jako ee? #00:14:11-1# 

 

R: ne my sme chodili. Když sme vystoupili, tak my sme, Rusi ne, Rusi nesměli vystoupit vůbec jako eee. Sami s 

paluby, ti chodili pořád... #00:14:27-7# 

 

V: Jako ve skupinách... #00:14:29-1# 

 

R: No, no, no. My sme jako chodili, dokonce, protože tady ta sladovna obchodovala s Japonci, pře dodávali jim 

slad a Japonci tady byli, tak tenkrát ňák, já už nevim, jak to bylo, tak manžel na ně dostal kontakt, tak řekli mu, 

že, až přijedete do Japonska, jak se říkalo, že, až přijedete do Ameriky, a tak. Tak jako eee sme se s nima ňák 

spojili, a oni nám jako uspořádali den, to sme sami mohli jako dva. Tak nás pozvali tam na výlet sme jeli do 

Nikó, to říkaj Japonci, neříkej Nikó eee, neříkej Kakó, dokud si neviděl Nikó, což znamená v překladu, neříkej, 

že je něco krásné, dokud si neviděl Nikó. Což jako, tam sou ty javory, když se jako barvily a tak. A pak večer 

sme měli večeři na gimze?? v ňáké nóbl restauraci, sme jedli tyčinkama syrovou rybu a podobně, no. #00:15:20-

7# 

 

V: Hmm. To pak musel být docela šok se vrátit zpátky sem, ne? #00:15:21-5# 

 

R: Noo, tak. Sme věděli, co nás čeká. A museli sme oznámit potom, ne, to se vyplňovalo, že ste se s nikým 

nesetkal, a tak. A nikdo na vás nevyzvídal, to bylo takový, jak se to menovalo, ňáký to oddělení, co existovalo 

při na ředitelství, tady pro tydlety věci, tak poslal, sme museli jako napsat, že sme se s nikym nestýkali, a nikdo 

jako nechtěl špionovat. #00:15:47-4# 

 

 

V: Hmm, a měli měli měli zájem ty lidi v zahraničí vlastně slyšet od vás ty historky? #00:15:53-1# 

 

R: No, konkrétně teda v tom Japonsku ano, tam byl, přišel tam , nebo sme byli dohromady s kroužkem Přátel 

evropského jazyka, což byly takové milé Japonečky, takže sme se s nima domlouvali rusky teda, pokud to šlo. A 

teda ty říkaly, jak sou šťastný, že s nima bavíme, že ti Rusi vůbec s nima nesměj mluvit. a taky nás pak jeden den 

vzali, vzali do města ty Japonečky a teď nám, teď nám eee, taky jako ukazovaly, to bylo v Nagoji?, ukazovaly 

nám tady to a tohlec to a, byly strašně milý. Pak sem s nima dokonce chvilku si dopisovala, rusky, což byl pro 

mě problém, a pak to ňák ustalo, no. #00:16:39-9# 

 

V: hmm, takže bylo, mělo to hezký... #00:16:42-5# 

 

R: No, my sme rozhodně v tom byli jako svobodnější než ti chudáci Rusi. Tam hlavně tam dokonce my sme 

museli večer mít vždycky ňákej večírek, kdy každá skupina musela, na té lodi, udělat kulturní program, oni vezli 

celou ňákou soubor lidových tanců, kdežto my sme tam dohromady tam zpívali Tancuj, tancuj, vykrúcaj, což je 

jako ne ne ňák neuspělo moc. (smích) Pře nás, že... #00:17:09-1# 

 

V: Tak když, když tam byli samí Rusové, že jo. #00:17:12-8# 

 

R: No, a sme tam byli sehnaní, že jako z toho zájezdu, co dostali ty poukazy, tak jako sme nebyli ňák jako 

umělecky založení. #00:17:20-5# 

 

V: A asi ste se ani moc neznali, ne? #00:17:22-5# 

 

R: No, to sme se seznámili až. My sme bydleli v kajutě 4 a s náma byli 2 takoví kluci, a s nima sme se pak ještě 

dlouho, dlouho eště psali, pře byli takoví fajn. #00:17:34-2# 

 

V: Hmm. Tak jo, takže já si myslím, že sme probrali tak všechno a já vám moc děkuji za rozhovor. Doufám, že 

to bude pro vás příjemný se trochu vrátit. #00:17:45-3# 

 

R: No, čověk si zavzpomíná, no, to sme byli v 84 nebo kdy v tom Japonsku, čili to bylo za tý totality eště. Díky 

těm úplatkům, no. Musim se k tomu přiznat. (smích) #00:17:57-8# 
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V: tak co, že jo, tak tady v tom případě v tom nevidim jako... #00:18:02-9# 

 

R: No, to ste musel dát i automechanikovi, že a všem že jo. #00:18:04-7# 

 

V: automechanikovi taky? #00:18:06-6# 

 

R: No, tak jako se dávalo. Nebo když ste kupoval kolo, tak taky jako, abyste dostal ňáký slušný, tak se muselo 

přplatit a. #00:18:14-9# 

 

V: aby to nebyla ňáká herka jo? #00:18:14-9# 

 

R: Jo, to nechte, to já pak, to je moc studený. #00:18:20-7# 

 

V: Hmm, je to tak. Tak jo. 
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ROZHOVOR IV. Hana 

Místo: Znojmo       

Datum: 5.4.2014 

Výzkumník:  Aleš Komárek 

Informátor: Hana 

Legenda: V = výzkumník R = narátor 

I ČÁST. AUTOBIOGRAFIE 

  

 

V: Tak jo, tak dneska je dneska je 5. dubna 2014 a eem budu si tady povídat s paní Hanou... #00:00:09-6#  

 

R: (smích) #00:00:11-2#  

 

V: Která se narodila v roce 1948. A ta mně krátce řekne něco o o svém životě. #00:00:20-0#  

 

R: No můžu vám, můžu ti říct teda (smích), že v té době, kdy tě zajímá ten můj rok, 68, tak už sem byla vdaná, 

měla sem dítě dvouletý, a byla to celkem pro mě doba taková těžká, protože do toho přišla ruská armáda (smích), 

tak sem nevěděla, co se děje, a těžce sem se s tím vyrovnávala, protože sme měli přízeň/ příbuzné?? na Západě, a 

vím, že jako bylo zase úplně něco jinýho, co se tady vykládalo a co bylo na Západě. No volnýho času sem moc 

neměla, pře to dvouletý dí dítě celkem jako čas zabralo. mmm... #00:01:15-7#  

 

V: Můžeš začít úplně od začátku, kdy ses narodila... #00:01:17-2#  

 

R: Narodila sem se v Miroslavi, vyrůstala sem s partou kluků, pře sem měla staršího bratra vo štyry roky. Takže 

sme celkem jako dost řádili, byli bitvy, všelijaký, na vojáky (smích). Ježiš (smích), já fakt nevim, co jinýho. No, 

pak teda jako, mám starší sestru, tak té pomáhala s výchovou jejích dětí, a proto sem si brzo pořídila dítě taky. 

(smích) Takže jaksi, moje mládí bylo takový, takový, starost vo děti. #00:02:09-1#  

 

V: a o kolik let, o kolik let je sestra starší? #00:02:07-8#  

 

R: Sestra je starší o 12 let. #00:02:21-6#  

 

V: Na mě čekat nemusíš, já si zapisuju jenom sem tam věci. #00:02:24-0#  

 

R: No já nevim, co co jinýho bych jako ti měla říct. #00:02:27-0#  

 

V: Dobře, takže ses narodila v Miroslavi, a, co co dělali rodiče? Co dělali za práci? #00:02:32-2#  

 

R: Eee, maminka dělala ve Frutě, v Miroslavi byla Fruta, takže jako byla zaměstnaná ve Frutě aaa táty sem měla 

v Brně, oni byli od sebe. Takže jako s tátem se se moc nestýkala, a, byla sem ze štyř sourozenců, byla sem 

nejmladší. Co jinýho? Nevim. a tím, že sem vyrůstala s tema klukama, tak mám víc tak jako, blíž ke klukům, 

jako, že si s ženskejma jako ňák moc ne ne nerozumím. Je málo žen, kterých jako ee, svým způsobem chápu, 

protože mně ta ženská otázka připadá taková, taková cizí, no, já nemám ráda třeba ruční práce, (smích) pečení 

cukroví. Jako u uvařím, u u všechno udělám, jako vyžehlím, (smích), já nevim, kdyby to teda mohl dělat někdo 

jinej, tak budu radši, no. (smích) #00:03:39-4#  

 

V: (smích) A maminka to měla ráda takový věci? #00:03:41-9#  

 

R: Jo, hmm, ale zase mi šlo naštípat dřevo a přitlouct hřebík, hmm. Ráda jezdím autem. #00:03:56-7#  

 

V: Hmm. No a v tý Miroslavi, když si tam vyrůstala, tak to ste měli baráček nebo jak to tam vypadalo? 

#00:03:58-8#  
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R: Měli sme baráček, ano, ten jako zůstal potom sestře, protože sestra, když se vdala, tak neměla kde bydlet, tak 

zůstala na baráčku a maminka se odstěhovala do Znojma, protože se po druhý vdala, tím pádem sem se dostala 

do Znojma a a do Miroslavi sem jezdila jenom na víkendy, protože ee, v té době se eště pracovalo v sobotu, a 

mateřská byla jenom 6 měsíců, tak sem hlídala neteř, jo. Dycky sem ju jako prostě šla hlídat, aby sestra mohla 

být v práci, a... #00:04:34-1#  

 

V: A v kolika letech si se odstěhovala do znojma? #00:04:36-6#  

 

R: Ve 12. #00:04:38-3#  

 

V: Ve 12. A předtím vlastně ee, si tam začala chodit do školy, máš ňákou vzpomínku ze školy z Miroslavi? 

#00:04:43-9#  

 

R: To je takový jako celkem, no, to byly lumpárny, no... #00:04:53-1#  

 

V: tak povídej. #00:04:53-1#  

 

R: Povídej, no. No tak, já nevim, chodili sme vybírat kasičku do kostela, protože v Miroslavi byla škola vedle 

kostela, (smích) a protože tam chodili kluci a já sem byla nejmenší, tak mě naváděli, abych chodila vybírat 

kasičky. (smích) No eee, co eště, no na třešně sme chodívali, protože v Miroslavi byla na státní silnicu alej 

třešńová, takže sme chodívali na třešně, a co jinýho, no, strašili sme lidi v noci... #00:05:23-8#  

 

V: Musíš mi to trochu popovídat, to jak ste strašili lidi třeba, to je docela zajímavý. #00:05:34-2#  

 

R: (smích) No v Miroslavi je židovskej hřbitov a tam se povídalo, dycky když byly prostě. V zimě bylo draní 

peří, jestli víš, co to je... #00:05:46-7#  

 

V: Jo, jo, jo, se u toho povídalo, že... #00:05:46-7#  

 

R: Tak se u toho povídalo, a tam jedna paní nebo, jak se říkalo, teta vykládala, že když de v noci vokolo 

židovskýho hřbitova, že tak tam straší. A protože my sme neměli nic jinýho na práci, než si teda vybrat 

prostěradla a sednout si na tu židovskou zeď a strašit ty lidi, no tak pak se to asi probíralo nějak v kostele při 

kázání, že je tam banda lumpů. (smích) No... #00:06:17-9#  

 

V: a jak lidi na to reagovali, báli se? #00:06:20-1#  

 

R: No no to víš, někteří se báli, někteří věděli, že je to lumpárna, že to prostě musí být nějaká klukovina, tak, no 

a pak sem jednou do toho židovskýho hřbitova spadla, protože z té zídky sem nějak uklouzla a spadla sem a 

spadla sem aj do hrobky. Tak se to spíš propadlo, protože to už byly starý tyhle, no. #00:06:44-8#  

 

V: Ňáké trauma z toho? #00:06:45-3#  

 

R: Nemám z toho trauma, to byla taková dětská hra. (smích) #00:06:49-3#  

 

V: No a kromě kromě těch lumpáren, co ste dělali ještě? #00:06:53-7#  

 

R: No, no tak museli sme pomáhat rodičům na poli, vykopávat brambory třeba, když se mlátilo obilí...a fůru jako 

todlenc. Já sem měla na starosti pást kozy a husy, takže sem... #00:07:12-5#  

 

V: takže si přišla domů ze školy, musela si na pastvu... #00:07:13-7#  

 

R: Přesně, přesně, spíš musel si na trávu pro králíky, aby byla králíkům co dát a, a pak teda ty husy a kozy a a 

někdy sem na ně zapomněla, tak pak zase sem dostala bytí, že že sem se nepostarala vo dobytek, no. Ale 

vzpomínám na to ráda, i kdyžto byly krušný chvíle. (smích) Tak na to vzpomínám strašně ráda, no. #00:07:46-3#  

 

V: Hmm. No a když si zrovna ne nepásla nepásla husy a nebyla doma, tak si byla spolu s klukama někde 

venku...? #00:07:52-5# 
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R: No, tak to sme hrávali, protože tam bylo kousek takovej jako stodoly, tam se sváželo seno, to bylo nějakýho 

sedláka, sss, tak tam sme hrávali bitvy, kus klacku a bylo, a byli dolňáci a horňáci, protože Miroslav, to je takový 

městečko, a je tam kopec a byl tam aj bunkr, nebo je tam bunkr, teda. A kopčáci byli z toho kopce, z té čtvrti 

toho kopce a no a u toho bunkr byl křížek, a tam sme jednou přivázali jednoho kluka, kterej chodíval žalovat, 

protože když sme někde něco zebrali, jako třeba třešně nebo rebarboru, (smích) tak to byl takovej mazánek, ten 

to na nás jako prásknul, tak pak sme ho chytli a k tomu křížku uvázali a řekli sme, že je normálně jako 

poseroutka, takže tam bude do rána přivázanej. (smích) #00:08:57-0#  

 

V: Jak to dopadlo? #00:08:57-0#  

 

R: No dostali sme nářez. (smích) Ale on už nikdy nežaloval. #00:09:03-0#  

 

V: (smích) Tak to je dobře. To se vám povedlo. #00:09:08-7#  

 

R: No, to víš, že jo. Vyléčili sme ho, no, co jinýho, no? #00:09:14-0#  

 

V: Takže do 12 let, to si byla vlastně tam... #00:09:14-7#  

 

R: Do 12 let sem byla tam, a pak sem tam jezdívala každej teda jako tu sobotu nedělu. A pomáhala sem té sestře 

s tým s tým jejim dítětem. #00:09:31-1#  

 

V: takže o víkendech vlastně po 12 si vlastně jezdila tam, pomáhala si sestře s tím dítětem. A ve Znojme si 

vlastně eště šla na základní školu....? Poslední dva roky nebo rok. #00:09:42-5#  

 

R: ano. Néé to dýl. Eee, počkej, jo, rok, rok a pak už, pak už sem šla jako normálně do... #00:09:49-6#  

 

V: No a jaký to bylo, když si přijela do Znojma tenkrát? #00:09:51-8#  

 

R: No, tak taky celkem pro mě to bylo jako složitý, protože sem tady neměla žádný kamarády, že. A více méně 

právě, že mě začlenili tak jako do toho sss dívčího jako ňákýho toho kolektivu. A já sem si s těma holkama 

nerozuměla, protože víc sem se chtěla kamarádit s klukama. Takže sem si jako ňák moc s nima nerozuměla, no. 

To se samozřejmě odrazilo i na tem ňákým takovým tom prospěchu. (smích) Jako trojka z chování, to nebylo nic 

moc. #00:10:35-2#  

 

V: takže tady si pekla s klukama taky nebo...? #00:10:35-2#  

 

R: No, kluci mě zasi tady moc nebrali, protože mě neznali jako jako takhle. Voni mě, prostě mě nechtěli mezi 

sebe jako vzít, že no, nehledě na to, že vono tá holka v těch 12 už trošičku vyspívá, tak už sem měla zase ňákej 

vostych, že, jako prostě jako, se kdesi zakulacuješ, a to. Tak sem byla více tak jako takový jako odstrčený, jo, 

takový dítě, no. no tak pak teda jako sem chtěla jít na kadeřnici do učiliště. V té době brali, jenom když byli 

tělesně postižený, ...?, no tos musel jako, kdyžs měl sníženou pracovní neschopnost. Tak sem šla normálně 

pracovat, když sem vyšla školu. #00:11:29-6#  

 

V: takže eště jednou. Nepochopil sem to úplně. Že brali na kadeřnice jenom někoho...? #00:11:31-7#  

 

R: Jako kdo měl třeba jako sníženou pracovní schopnost, to znamená, že třeba jako. Já nevim, měls třeba něco s 

páteří, jo, žes měl třeba tak tams měl větší možnost se prostě na tu kadeřnici dostat nebo na prodavačku. I když 

pro mě jako je to nepochopitelný, protože ta kadeřnice celej den stojí... #00:11:53-5#  

 

V: No, právě, to to potřebuje...to taky mně nejde úplně do hlavy. #00:11:59-0#  

 

R: No, no, no, takže mě tam jako nevzali, ne, tak sem, rok myslím byla doma. Pak mě vzali normálně, když sem 

měla těch 16, tak sem šla dělat do Balexu, tady ve Znojmě, (pauza) to bylo eště na Havlíčkové, jak je kino Svět, 

jestli víš? #00:12:21-6#  

 

V: Hmm, hmm. #00:12:23-6#  

 

R: No, tak tam, a tam sem vydržela do tech 18, v 18 sem měla dítě a pak už sem šla na mateřskou, tak, no, po 

mateřské sem nastoupila eee, do panelárny, tady byla panelárna, se založila v té době... #00:12:42-5#  
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V: V tom Balexu si dělala co? #00:12:43-9#  

 

R: tam se dělali všelijaký eee, víčka, plechovky, tam se vy, já sem tam teda začala dělat to, že sem ty víčka 

počítala jo. Sem měla třeba jako napočítala sem 25 víček, tak jak máš normálně takhle plechovku, tak bylo 

vylisovaný víčko a tys prostě zase, někdo jinej prostě stáčel jenom takhle plech a bylo jich 25, naskládalo se to 

do sebe a 25 víček, když se dostalo, tak to se zase podalo k jiné ženě a ta to dávala zase do toho stroje, a to víko 

se tam na to... #00:13:23-9#  

 

V: aha, se přidělávalo. #00:13:23-9#  

 

R: No, se přidělávalo. No a pak se zase plechovky, takhle po štyrech, braly...(přerušení)....no tak tam sem, ty 

plechovky takhle se braly po štyrech dycky, jo, a skládaly se na, do skladu, kde se to potom 

jako...(přerušení)...No takže tam sem jako vydržela do té mateřské, pak sem teda měla Helčku, pak sem šla teda 

do té panelárny, a v panelárně sem dělala eee ohýbačku kovů, to se dávalo armatura do betonu a dělaly se tam 

všelijaké takové esíčka, jo. #00:15:05-9#  

 

V: Železo vlastně... #00:15:05-9#  

 

R: Železo no, třeba strojky drátů nebo prutů, jak voni tomu tenkrát řikali, to sou pruty, no a to se tam teda jako, 

pak si toho chlapi navázali tu armaturu, to sem se časem naučila taky, no a to se zalilo betonem, no a začali dělat 

mozaiku, vedle paneláku, jako voken, tak to sem začala lepit tu mozaiku. A u toho sem zůstala... #00:15:39-0#  

 

V: Jo, jako barevný... #00:15:39-0#  

 

R: No sklíčka takovýhle, tos určitě viděl. no, teď už to zase mají fasády udělaný nový, tak... #00:15:44-7#  

 

V: A kde třeba jako na panelácích...? #00:15:48-3#  

 

R: ty si to nepamatuješ? Na ?? ste to eště měli... #00:15:48-7#  

 

V: jo, zelený to bylo, myslim, že dokonce.. #00:15:51-3#  

 

R: No, byly zelený, červený... #00:15:54-0#  

 

V: Ale ty nebyly moc barevný, byly? #00:15:52-6#  

 

R: No, oni byly většinou takový jako trošičku jako duhový. (smích, přerušení). No no takže to sem tam lepila, 

pak sem teda jako se poznala s manželem v práci... #00:16:16-7#  

 

V: takže takže do kolika hodin, eee, do kolika, kdy ses s nim potkala, v kterým roce, pamatuješ si to? #00:16:22-

7#  

 

R: eee v 72. (přerušení) No, takže tam sem se poznala s manželem a zase teda jako potom, když sem otěhotněla, 

tak sem šla na mateřskou, no a po mateřské už sem se tam vrátila jenom na 25 dní, potom, když teda jako bylo, 

jo, protože... #00:17:09-9#  

 

V: Čili toto, druhý, druhý manžel nebo...? #00:17:13-4#  

 

R: No, no, ano, ano, jo to já sem tam vůbec neuvedla, že. (smích) Kdy já sem se rozvedla. 66 (přemýšlí) v 69 

sem se rozvedla. #00:17:41-3#  

 

V: Jo, hmm. (pauza) #00:17:50-6#  

 

R: No, a manžel byl alkoholik, jestli to tam potřebuješ vědět, jako to nemusíš, že? #00:17:50-6#  

 

V: Ne, ne to to... #00:17:51-4# 

 

R: No, no tak potom teda jako v tom 72, to sem se poznala s manželem, pak sme se vzali, byla sem,šla sem na tu 

mateřskou, v 73 a... #00:18:06-2#  
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V: A Kája dělal co? #00:18:07-3#  

 

R: Kája tam dělal....ježíš, jak se to dělalo, no prostě ty panely, ale to byl takovej nějakej úsek, více méně von byl 

jako ňákej svářeč, nebo co von dělal, čoveče já nevim, mě to nikdy nezajímalo. (smích) #00:18:32-6#  

 

V: a dělali ste ve stejný firmě? (smích) #00:18:32-9#  

 

R: Ano, dělali sme, ale mě to nezajímalo. (smích) Dělal zkrátka na údržbě, kdyžtak to tam pak můžeš dát, dělal 

na údržbě, protože... my smě chodili na protisměny jo, takže já sem se snim jako vlastně potkávala jenom tak 

nějak jako... #00:18:54-0#  

 

V: A tys teda vlastně, tys lepila ty ty mozaiky? #00:18:57-3#  

 

R: Já sem lepila ty mozaiky. To byl takové jako plech, na to se to naskládalo a zalívalo  se to normálně jako 

takovým lepidlem, a až to ztuhlo, tak se to naskládalo do takovéch jako kontejnerů a z těch kontejnerů se to zase 

dávalo jako právě pod ten, pod ten beton. A to se zalil normálně ten panel a tam se to jako vlastně zůstalo, jo. 

#00:19:22-3#  

 

V: A tos dělala do kdy, tady tuto práci? #00:19:26-5#  

 

R: tu prácu sem dělala právě do toho 73, pak sem šla na mateřskou, jo. To sem tam dělala, napřed sem dělala tu 

ohýbačku těch kovů, protože to se vlastně rozjíždělo ten ta panelárna. No a pak sem šla teda na ty, na to lepení 

těch těhle, protože se začalo, že se to teda bude...(přerušení)... #00:20:18-5# 

R: No a pak teda jako se chodívalo, víš, jako třeba to dítě mělo 2 roky, tak když znova otěhotněl, tak už nemusel 

jít na celejch těch 6-7 měsíců, ale vodpracoval si celejch 25 dní a byla další mateřská jako, už pobíral další 

mateřskou. No a po těch, Mirka se narodila v 75. Eee, no a to sem musela zůstat s dětima doma, protože vokolo 

třech dětí už máš plno práce a starostí. No, co dál, v 80. sem nastoupila jako uklízečka na krajskou správu, 

protože ta pracovní doba mně vyhovovala kvůli dětem. A byla sem tam až do roku....89. #00:21:34-4#  

 

V: takže vlastně až do revoluce. hmmm. #00:21:43-8#  

 

R: No a dál už tě to nezajímá. (smích) #00:21:47-2#  

 

V: takže celou dobu vlastně...a ta panelárna, ta byla kde? #00:21:51-3#  

 

R: Panelárna  je dole na Kotkové, teďkon je tam, víš, kde je ee. autos, prodejna na Peugeot? Keramika? 

#00:22:05-6#  

 

V: Peugeot? Keramika vím, no, no. #00:22:07-9#  

 

R: No, tak se jede vokolo keramiky po Kotkové dolů a vlastně se dostaneš dolu k Intersparu. #00:22:15-6#  

 

V: No, no, no. #00:22:15-6#  

 

R:No, a na pravé straně vlastně pod Hudlárnou, vodovody a kanalizace... #00:22:23-3#  

 

V: to je eště před odbočkou na Hypernovu nebo až po? #00:22:23-4#  

 

R: To je, ano. Před odbočkou na Hypernovu. Tak pak pod tým máš takhle uličku k tej Hypernově, tam. A pak 

byla panelárna, teď je tam nějaká, nevim, jak se to jmenuje. No vako? nebo tak nějak. #00:22:41-4#  

 

V: Novako, myslim. Abych si představil, jako. A to ste a to bydleli kde? #00:22:50-1#  

 

R: No bydleli sme na Rumunské, pořád jak bydlíme. #00:22:50-1#  

 

V: A tam bydlíte od kdy? #00:22:55-0#  

 

R: Od roku eee 70, no já tam vlastně bydlim vor roku 66. #00:23:04-2#  

 

V: Jo, takže vlastně jak ste se odstěhovali s maminkou sem...? #00:23:07-3#  
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R: Ne, tak to ne. to sme bydleli normálně...(prerušení) No tak já nevim eště co... #00:23:58-8#  

 

V: takže ee... #00:24:00-5#  

 

R: My když sme se semka nastěhovali, tak sme bydleli na Růženy Svobodové... #00:24:06-3#  

 

V: A to je kde? #00:24:06-8#  

 

R: Víš, kde to je. To je tady pod učňákem jak byl, jo? Tak tam. A vlastně pak to pokračuje semka jak je kolej, a 

to už je Boženy Svobodové.... #00:24:26-0#  

 

V: Jo, jo, jo, jo. Tak tam ste taky chvilku bydleli. #00:24:27-2# 

 

 

R: Jo, protože to byly u Svobodárky, tak sme se nastěhovali na Pražskou 49, a tam sem bydlela do teho 66. 

#00:24:35-2#  

 

V: Hmm, a pak vlastně na Rumunský. #00:24:39-3#  

 

R: No, pořád na té Rumunské, no, ale to bylo, Pražská 49 a pak Rumunská no. #00:24:46-9#  

 

V: No a to ste potom koupili ste ho byt nebo.. #00:24:51-1#  

 

R: Cože? #00:24:51-1#  

 

V: To ste si koupili s Kájou byt nebo to už ee? #00:24:52-7#  

 

R: teď sme si to koupili ten dům, no. #00:24:54-6#  

 

V: Teďkon vlastně, jak ste říkali, že to bylo v pronájmu... #00:24:55-3#  

 

R: No, to máme koupený, no. #00:24:57-3#  

 

V: jasně, jasně. Dobře, tak já si myslim, že ty hlavní věci teďkon...Eee aaa eee. tak kdes pracovala, to tam je, to 

je takový hlavní. #00:25:20-8#  

 

R: No, to bylo v tom ?Obalexu, tam se vyráběly, protože ty už si to nepamatuješ, vod toho, vod té doby už se 

potom začal dělat plast nebo ňějak, tak se ty plechovky přestaly dělat, ale dříve byly normálně jako v 

plechovkách třeba oleje a jak máš teďkon plechovku, paštiku, klasickou Májku, ne jenom takovou tu votvírací, 

jo. Normálně sis to musel votevřít tím klíčkem nebo, jo? Tak takový malinkatý víčka, malinkatý plechovečky... 

#00:25:51-1#  

 

V: takže tam si dělala od 16 let a do kolika asi? #00:25:54-8#  

 

R: do těch 18. #00:25:54-9#  

 

V: takže dva roky. #00:25:57-3#  

 

R: No, dva roky. #00:25:57-3#  

 

V: A potom hnedka, a hnedka v tý betonárně? #00:25:59-5#  

 

R: no, no protože sem byla na mateřké, jo, to jako máš na tom dva roky nebo tři roky byla mateřská, že. No a pak 

sem šla normálně teda jako dělat tam. #00:26:11-3#  

 

V: Mateřská byla půl roku nebo, řikáš? #00:26:15-3#  

 

R: tos mohl být s ?? s dětima doma. #00:26:16-1#  
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V: jo, a a v tvým případě, teda v 18 si vlastně měla první dítě. A tos byla doma jak dlouho? #00:26:21-3#  

 

R: Uuuuuf. 3 3 roky? A pak sem dělala tak různě po brigádách jenom jako třeba jak, protože kdyžto, když, když 

třeba já sem nastoupila do Keramiky, no a jestli sem tam byla 2 měsíce, tak to bylo moc, jo, protože a v 

Keramice sem zase dělala v bednárně. Tam sme přitloukali ňáký víka, jo, když se třeba jako, ale dítě ti 

vomarodilo, tak to víš, že se jim to třeba na té směně nelíbilo, tak sem zase zůstala třeba s děckem doma, jo z 

toho. Takže to já sem tam ani neuváděla třeba takový ty, ty tyhlenc. Nebo sem šla na sezónu sbírat hrozny do, na 

státní statek jako do Vrbovce, jo. To to ti nebudu ani to... #00:27:10-2#  

 

V: jasně jasný. Takže a po tý mateřský si vlastně šla do tý betonárny, a po betonárně, vlastně tam už si potkala 

Káju, narodila se ti druhá... #00:27:20-8#  

 

R: To byla Jana a pak Mirka, no. #00:27:20-8#  

 

V: druhá, pak třetí dcera, a potom vlastně si byla s nima doma, a pak si vlastně ee dělala v tý na tý krajský správě 

až do 89. #00:27:33-4#  

 

R: Do 89 ano, tam sem potom skončila, protože sem ta práca mě jako ňák neuspokojila, že to bylo takový. Ti 

řikám, to bylo jak více méně kvůli dětem, že tam si mohla si udělat svou prácu a voni potřebovali, abys vypadla, 

abys tam nebyl, jako, jo. Takže vlastně já sem šla na pátou ráno, a než děcka šly do školy, tak já už sem byla 

doma. #00:27:56-0#  

 

V: Jo, tak to je fajn. #00:27:56-0#  

 

R: No, no, tak z toho důvodu, protože mi to dohodil známej, tak vlastně já sem tam šla dělat a přišla sem honem 

dom a děcka šly do školy, já sem jim eště dala snídani a voni šly do školy a... #00:28:07-6#  

 

V: a po tom 89 si pracovala kde, nebo co si dělala? #00:28:11-4#  

 

R: Po 89 sem šla nahoru na Cínovou Horu, tam se rušily kasárna... #00:28:19-2#  

 

V: Hmmm, to si pamatuju. #00:28:19-2#  

 

R: A potřebovali tam výdej do kuchyně, jo, protože tam nastoupil normálně jako občanští zaměstnanci do 

skladu, do vojenskéch, to se rušilo, tak tam potřebovali rušit takový ňáký to. A byla tam aj ubytovací, takže já 

sem vlastně byla jako skladník ubytovací, jo, a výdej kuchyně. 4 hodiny tak a 4 hodiny tak, no. #00:28:44-6#  

 

V: hmm. Takže to je takový, zajímavý. A tam vlastně až do důchodu? #00:28:46-6#  

 

R: Jo. #00:28:50-0#  

 

V: dobře, tak si myslím, že mně to stačí... 
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II. ČÁST VOLNÝ ČAS 

V: tak jo, takže tak, takže to vezmeme. Eee, pro mě je teda důležitý od roku 68, což je v tvým případě. to už si 

byla ve Znojmě a ee, začala si vlastně, začala si vlastně pracovat v tý betonárně, a takže to, budem to brát, 

jakoby ta doba vlastně, nebo takhle, jak si pamatuješ příchod Rusů? #00:00:28-0#  

 

R: No, celkem to bylo takový jako, protože sem bydlela na té Pražské, tak jako dunění tanků a nepříjemný 

pocity, protože se nevědělo, co se všechno bude dít a a byla sem odhodlaná aj prostě, protože byla taková určitá 

potom volnost toho režimu, že se mohlo vycestovat a mám přízeň v Rakousku, tak sem byla ochotná, tehdy už 

sem byla i rozvedená vlastně. Vycestovat se svou dcerou do Rakouska, protože vlastně moje teta byla bezdětná a 

chtěla mi, byla spolumajitelka jako Fiat servisu, tak chtěla jako abych jako byla její nástupkyně. #00:01:33-4#  

 

V: V Rakousku někde? #00:01:31-8#  

 

R: Hmmm. V ??, no. No ale protože tam bylo celkem těch utečenců dost, v tom 69 už potom, jo, tak. Tak to bylo 

pro mě už takový jako obtížný se s tím sžít, že se na mě dívali, jako že sem cizinec, tak sem se zase vrátila dom. 

#00:01:53-9#  

 

V: takže si doopravdy utekla? #00:01:55-0#  

 

R: No. #00:01:55-8#  

 

V: tak mně o tom něco řekni. #00:01:56-9#  

 

R: No tak ti to teďkon řikám, a to nebylo jako že, že by to tady věděli, že že že sem utekla, rozumíš. Já sem si 

jako vyjednala doložku, nebo prostě na 14 dní měsíc, to sis mohl prodloužit, že tam budu na návštěvě, jo... 

#00:02:14-4#  

 

V: u rodiny dokonce? #00:02:15-7#  

 

R: U té tety. #00:02:16-3#  

 

V: A oni věděli, že ta teta emigrovala? #00:02:19-5#  

 

R: ne, ta teta tam byla vodjakživa. #00:02:19-5#  

 

V: Odjakživa, hmm. #00:02:23-2#  

 

R: No, no, to byla jako maminčina sestřenice, no a, protože zase vod její maminky sestra ta tam šla normálně za 

první republiky nebo jak to bylo, to, tak voni tam prostě normálně chodily, vdaly se tam, nebo něco. No a ta 

měla jako tu Kamilu, no. Ta Kamila jako neměla děti, no tak vona semka jezdívala, a chtěla, abych tam prostě 

jako s tou Helčou zůstala, no a protože sem, v té době tam bylo hodně těch utečenců z Čech, že... #00:03:00-9#  

 

V: No a jak to bylo, ty sis zbalila tady prostě kufry a nebo jaks...? #00:03:01-8#  

 

R: No, normálně sem se nabalila, a že tam teda jako zůstanu, no ale protože, jak ti řikám, protože sem se s tím 

těžko mohla srovnávat, že že bych se tam furt cítila jako cizinec a že mi to dávali celkem jako najevo, a bylo to v 

té době, kdy sem se eště mohla jako vrátit legálně, tak sem si říkala, že zase takhle ne, aby to teda jako to dítě to 

nějak těžce neslo taky. No tak sme se vrátily a a zůstala sem tady. #00:03:36-8# 

V: a kdy si vlastně v tom v tom roce, řekněme třeba 69, 68 asi, po tom vpádu těch vojsk, jak si trávila svůj volný 

čas. Když si přišla domů co, cos dělala třeba, co tě napadá? 

 

R: No, v té době měli rodiče zahradu, takže sem chodívala více méně na zahradu a, snažila se prostě nějak 

nemyslet na tu tíživou situaci tady toho, že tady sme okupovaní ruskými vojsky a že prostě jako při té práci té na 

zahradě se celkem aj dalo zapomenout. No. #00:04:25-1#  

 

V: a jak vypadal takovej váš, takovej váš třeba...? O víkendech ste jezdili teda na zahradu nebo kam, co ste 

dělali, co ste dělali o víkendech? #00:04:31-3#  
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R: No, převážně sme byli na zahradě, no. hmm. Protože já sem v té době auto neměla a my sme jeli třeba jako 

jako autobusem nebo vlakem se jelo do Štitar a pak se šlo pěšky nebo na Šeno, ne, se šlo pěšky k Vranovské 

přehradě a zase zpátky, abych té holce udělala ňákej výlet, ale to sme chodily samy dvě. Anebo potom přijela 

sestra se švagrem a oni měli Warburga, tak to sme si dělali třeba jako do Lednice výlety, jo, no. A dívali sme se, 

jak nás tady Rusáci okupujou. (smích) No. #00:05:07-2#  

 

V: Takže se sestrou si cestovala, a kde ste byly, co tě na, co tě eště...? #00:05:21-7#  

 

R: No, to jo, no. No dovolený sme trávili u Olbramkostela, tam je rybník, švagr dělal pivovaře jako ňákýho toho, 

von tam byl mistr, laboratoře, takže jako sme jezdívali. Oni jako měli na Olbramkostele podnikovou chatu, tak 

sme jezdívali na podnikovou chatu, koupat se tam, no... #00:05:55-2#  

 

V: Jako do Hostela jako? #00:05:58-8#  

 

R: Co? #00:05:58-8#  

 

V: Jako do Hostanu? #00:06:01-6#  

 

R: Top nebyl Hostan, to byl znojemskej pivovar. #00:06:05-5#  

 

V: Znojemskej pivovar, to nebyl Hostan tenkrát? #00:06:06-3#  

 

R: V té době to nebyl Hostan. (smích) #00:06:06-6#  

 

V: Já vůbec nevim, právě. #00:06:10-3#  

 

R: Ne, ne, ne. To bylo normálně znojemské pivo. No. A Hostan se to začalo čoveče, to ani nevim, kdy se to 

začalo menovat Hostan, to nevim, to teda, jako to mě pivo zas teda jako nezajímalo. Vím, že to bylo znojemské 

pivo. #00:06:25-3#  

 

V: Hmm. Takže vlastně díky tomu, že eee, že tam měl, to ten pivovar tam měl chatu, tak ste tam jezdili, na 

dovolený. A jak ste, co ste dělali třeba přes den...? #00:06:36-3#  

 

R: Chodilo se do lesa, na houby třeba, no, tak jako, co eště no. Sbírat šišky, aby bylo čím v noci tam jako topit, 

kdy\ž byla zima, třeba když pršelo. Hrály se tam různý hry, jako třeba kuželky, karty, pexeso, takový ňáký 

takový... #00:06:59-8#  

 

V: A hrálas ráda karty třeba? #00:07:03-5#  

 

R: No tak jako prší víš. (smích) Já sem antitalent na karty. #00:07:14-7#  

 

V: takže prší. #00:07:15-0#  

 

R: (smích) tak co chceš s dětima hrát, no. Čoveče nezlob se, no, takový ty dětský hry, no. #00:07:24-4#  

 

V: takže ste seděli někde venku nebo jak si to mám představit? #00:07:25-4#  

 

R: No určitě,  no tak tam bylo posezení venku, vopíkaly se špekáčky, že a.  #00:07:33-4#  

 

V: A zpívalo se. #00:07:33-9#  

 

R: Zpívalo se. (smích) Někdo tam hrál na kytaru a, no jo. #00:07:39-3#  

 

V: takže to si vlastně dělala, to si vlastně dělala vlastně na dovolený ste taky jezdili do Olbramkostela, a kde ste, 

kam ste eště jezdili po Český republice třeba se sestrou? #00:07:50-4#  

 

R: No to už sme jezdili potom s mým druhým jako. To sem byla rozvedená, že v té době, nebo prostě s tím už 

sem tam nejezdila. A když sem byla po druhý vdaná, tak to sme jezdívali do Tater, do Krkonoš, eeeeh, po různu, 
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no. Na Valašsko, protože tam mám přízeň nebo teď už nemám, že jo, ale měla sem tam přízeň, na Valašsku, tak 

sme jezdívali na Valašsko, na Vsetín, no.  #00:08:20-0#  

 

V: Na kterou dovolenou vzpomínáš nejradši? #00:08:24-3#  

 

R: No, na kterou, tak asi v těch Tatrách. V Tatrách. #00:08:32-9#  

 

V: V Tatrách. Pověz mi něco o tom, jak to tam vypadalo, co ste tam dělali, kde ste bydleli? #00:08:36-9#  

 

R: eee šli sme třeba na Teriho? chatu, a pak sme se taky jednou vydali někam, to jako, sme došli, vlastně chata 

byla vyhořelá... #00:08:52-9#  

 

V: Fakt? #00:08:52-9#  

 

R: ale teď si nemůžu vzpomenout, jak se ta chata menovala, ale to bylo jako eště prostě, eště nám řekli, běžte na 

tu chatu, tam je moc krásně. A když sme se na tu chatu vydali, tak už sme potkávali zpátky jako co šli, a řikali, 

ať tam nechodíme, že je to vyhořený. Ale nemůžu si vzpomenout, jak se ta chata menovala. No a do jeskyní sme 

chodívali. Třeba na Macochu, v Tatrách taky sme šli tam na Malé Fatře. A po zámkách, po různejch. #00:09:32-

9#  

 

V: A to už ste měli auto? #00:09:32-9#  

 

R: To už sme měli auto. #00:09:35-7#  

 

V: Od kterýho roku ste měli? #00:09:38-3#  

 

R: 70 eee 5. Vod 75 sme měli škodovku. 110. #00:09:48-9#  

 

V: Takže od tý doby ste začal, od tý doby se to změnilo tady toto, vlastně aj kam, předtím ste vlastně jezdili 

autobusem nebo asi...? #00:09:55-4#  

 

R: Buďto autobusem nebo na motorce no, to sme jezdili bez dětí (smích) a na motorce, no. Manžel měl motorku, 

a no. #00:10:05-8#  

 

V: Tak to muselo bejt hezký. #00:10:05-8#  

 

R: To bylo hezký, no. Sme byli v Tatrách, no a mě bylo zima, pršelo, tak manžel byl nešťastněj, že prostě 

nemůže rozdělat voheň, protože to bylo všechno mokrý a já sem chtěla jet dom. (smích) Protože mně bylo zima. 

Dostala sem šílenej záchvat. #00:10:26-6#  

 

V: A vy ste tam jako jeli na blind, jako že eee nebo ste? #00:10:29-1#  

 

R: Pod stan, pod stan, to sme chtěli pod stan, no. #00:10:32-9#  

 

V: to musela bejt docela štreka teda na motorce až úplně na Slovensko? #00:10:38-0#  

 

R: No byla to štreka, no, ale bylo to fajn. To jako bylo fajn, fantastický, jako to bylo jenom prostě, rozumíš, to 

když seš na motorce, prší a je zima a teď někde prostě přídeš a jako ženská se chce převlíct z mokrejch věcí a a 

nemáš kde. A když se postaví stan, všechno mokrý, tam sem křičela, já chci jet dom. No, nebo sme jeli k jeho 

kamarádovi z vojny, to sme spali u Váhu taky, jako u řeky váh, jo. V Nitře, no, tam mě chlapi opili, to z toho 

měli radost. No. Pěkné zážitky to byly. #00:11:27-8#  

 

V: a co třeba z pracovním kolektivem, chodilas někam ven nebo? #00:11:30-9#  

 

R: S pracovním kolektivem to to to v té době nebylo nějak eště, že by se nějak jako. Když sem dělala v tom 

Obalexu, a když sem byla na tem u kreisáků, jak se říkalo, tak to byly jenom takový oslavy MDŽ, to jhako 

nebylo nic jako takovýho... #00:11:53-6# 

 

 

V: A v tý betonárně ste neměly nějakou? #00:11:54-7#  
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R: To byly zase, no, třeba oslava MDŽ jako ale jako, pracovní kolektivy měl manžel, to teda jako byl ve svazu 

mládeže, tak to se jezdívaly na výlety třeba, jako jo, že se domluvil svaz mládeže a jelo se prostě na výlet, nebo 

vod nich se jelo taky na výlet do Tater autobusem. tak to jo, to byly takový třídenní zájezdy. #00:12:24-5#  

 

V: On byl vlastně členem toho toho svazu? #00:12:26-4#  

 

R: Svazu mládeže, no. #00:12:26-9#  

 

V: Hmmm. A pak tam byl vlastně ňákej jako velitel, ne? Nebo... #00:12:31-4#  

 

R: Ne, ne, ne, ne, ne. To to bylo ňákej předseda... #00:12:33-8#  

 

V: nebo do kolika let to je? To bylo ňák omezený? #00:12:37-4#  

 

R: To já nevim čoveče, Aleši, jestli to bylo omezený. já si myslim, že to nebylo omezený, protože tam, to byl 

prostě jako svaz mládeže a...To, jeslti to bylo do 35, 38, to nevim. To bych se musela zeptat jeho. #00:12:58-1#  

 

V: takže takže s nima ste jezdili.  #00:13:01-1#  

 

R: S nima sme jezdili, no. To se jezdívalo. Tam byly takový 3 denní zájezdy, ňáký jako že se prostě domluvilo, 

že se pojede nebo se jezdívalo do NDR na vej, na výlet a na nákupy.  #00:13:13-7#  

 

V: tak mně pověz, jaký to bylo, jak to na tebe působilo třeba ten výlet? Byla s v NDR s nima? #00:13:19-2#  

 

R: No byla sem v NDR sd nima, no. #00:13:13-5#  

 

V: Ste balili. (smích) #00:13:23-5#  

 

R: No, tak to už se více méně jezdilo, že prostě tady nebyly různý věci jako na děti, že, tam měli přeci jenom, 

protože voni se museli víc snažit vyrovnat tomu Západu, ne. No tak tam, tam měli bavlněný tričenka, no tak to 

víš, žes jel teda jako tam, abys voblíkl ty děti, že. Měla sem jako třeba svým způsobem dostávala věci, jo, s 

Ameriky se maminka měla sestru v Americe, a, tak ta jako jí posílala s Ameriky balíky a anebo bony, jo. Protože 

vona jího svým způsobem poslala dolary, jo, ale tys je nedostal. Jo, to porstě ti to nedali, to oni prostě to zabavili, 

a dali ti bony. Víš co to byly? to byly poukázky do tuzexu, jo. No, takže jako dostávala poukázky do toho 

tuzexu, no tak já sem třeba mohla jít a mohla sem koupit. v té době tady třeba nebyly kalkulačky, protože Helča 

jako začla chodit na střední keramickou průmyslovku, tak dělala technologii keramiky, tak potřebovala 

kalkulačku s tým převodem těch všelijakejch těch odmocnin a takovejle. No tak to se kupovalo v tuzexu nebo 

mrazák se kupoval v tuzexu, kočár, jo, to takový takový věci, který jako, no. #00:14:51-0# 

V: Nedostatkový zboží. #00:14:51-1#  

 

R: nedostatkový zboží, no. #00:14:51-1#  

 

V: Ve Znojmě byl tuzex? #00:14:55-5#  

 

R: eee, no, ňákej čas tady byl tuzex, ale já sem ve Znojmě nenakupovala v tuzexu, já sem jezdívala převážně do 

Brna. Do Brna, anebo, když se tady jelo se svazem mládeže do bratislavi, tak sme nakupovali v Bratislavě. 

Protože to byly zase líp zá zásobený ty tuzexy v těch větších městech, víš. Třeba jako rifle, a takovýdle ňáký 

jako potravinový zboží, to tady měli, ale nebyly to až ty rifle takový jako značky, třeba jak byly Lajky, nebo 

Wir... jak se to jmenovalo, já nevim, to už si nevzpomínám. Tak prostě takový ty lepčí věci bylo jenom v Brně, 

no. #00:15:39-0#  

 

V: takže tys třeba i do Brna třeba udělat si hezkej den, jako se tam projít, nakoupit. #00:15:43-4#  

 

R: do zoologické zahrady sme jezdívali do Brna, no. To jo, to jo, to sme jezdívali. A nakoupit, dyť já sem do 

Brna jezdívala vlastně vod děckejch let, protože sem měla sestřenicu v Brně. #00:15:58-1#  

 

V: Ee, takže si vlastně, s tým, že ste jako chodili prvně na tu zahradu, ta byla, ta byla maminky... #00:16:06-9#  
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R: to bylo rodičů, no, no. Maminky, no, protože vlastně to byl její druhej manžel, to já sem mu ani neříkala jako 

táto, jo, to jako nebyl pro mě otec, to jako.... #00:16:17-1#  

 

V: a to ste měli kde tu zahradu, tu první? #00:16:18-8#  

 

R: to je ona. #00:16:19-1#  

 

V: To je ona. Aha, to je pořád ona. #00:16:20-1#  

 

R: To je ona. Hmmm. My sme to zdělili po rodičích jako, no. #00:16:27-7#  

 

V: takže ste tady měli nějakou malinkou...jak to tady vypadalo kdysy? #00:16:28-6#  

 

R: tady byla stará chata, ta je tam dole. (smích)    (přerušení) #00:17:37-6#  

 

svaz mládeže nebyl omezený, jezdili s nima až tak do třiceti let. #00:17:45-3#  

 

 #00:17:45-3#  

 

V: a skončili sme teda u tý zahrady. A já sem se chtěl podívat na tu chatu vlastně eště. #00:17:46-6#  

 

R: to je stará chata, to teďkon má Kája jako udělaný jakoby seník třeba pro králíky, nahoře je seno a dole má 

všelijaké takové to... #00:18:00-7#  

 

V: takže takže vlastně tady toto tady už stálo, ta ta chata.... #00:18:05-7#  

 

R: To už stálo, to si postavili rodiče. #00:18:07-9#  

 

V: A vyste tady spali o víkendech nebo jak to bylo? #00:18:09-0#  

 

R: Jo, tak to se dalo, tam bylo jako na na spaní, ale není to zazimovaný, takže tady v zimě se nedalo spát. Kdežto 

tady todle je za jako postavený jako na stálo bydlení, jo, to už je tak postavený. Takže...(přerušení) #00:18:37-1#  

 

V: No a třeba o víkendu ste sem přijeli, tak jak vypadal váš den, ste pracovali asi a...? #00:18:42-6#  

 

R: No tak to víš, jako manžel má vinohrad, takže se vokolo vinohradu, meruňky tady byly, který už sme teďkon 

pokáceli, protože už tady byly víc jak přes 50 let, to bylo eště po rodičích. A meruňky sou teďkon choulostivý na 

tu moliniosu, to je takovej houbový napadení, a to teda jako sme museli prořezávat, a pak sme to teda jako 

skáceli, takže teďkon sme vysazovali jabloně. Takže jako když bylo sezónní ovoce, tak se trhalo meruňky, 

dávalo se to do sběrny, to byly takový víkendy pracovní, to jako, no. #00:19:16-6#  

 

V: jo, takže ses... #00:19:16-6#  

 

R: Třešně. #00:19:18-6#  

 

V: Ste si tady přivydělávali vlastně eště? #00:19:19-8#  

 

R: No, svým způsobem jo, no, my sme si přivydělávali aj tak. Sme si třeba jako vzali na áleji, jako když byly 

jako, takový obecní jako třešně, tak sme natrhali jako pár beden třešní, 5-6000 sme si tím vydělali, a jeli sme 

potom třeba na tu dovolenou s dětima, protože jako ten jeden plat, když sem byla já doma, tak to  zase moc 

nestačilo na to abys teda jel se třema dětima někam do hotelu na Slovensko, jo. Ono to bylo aj tak v té době to 

bylo drahý jako sme si museli přivydělat na takový dovolený, abys tam jakš takš tedas mohl. #00:19:57-4#  

 

V: Pamatuješ si eště na kolik vás vyšla ňáká dovolená, třeba říkáš na Slovensku, že ste jeli, jestli všichni vlastně. 

Vás bylo pět, že jo? #00:20:06-3#  

 

R: Nás bylo pět. No to tak, to tak mohlo být, kolem těch 5 6 tisíc. Jo, my sme většinou jezdívali tak na těch 14 

dní, a když vezmeš, že třebas jako lanovku musels zaplatit, a tam ňákou limonádu, ňákej ten pamlsek děckám, a 

měli sme teda ty tři děti, že, no tak. No a pak zases chtěl něco teda dovést rodičům, že, no tak vono. #00:20:29-

7#  
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V: a spali ste kde? #00:20:29-7#  

 

R: No, buďto sme spali na ňákejch těch privátech, to Slováci už měli, že třeba pronajímali jako svoje chalupy, jo. 

#00:20:42-3#  

 

V: to se smělo nebo? #00:20:42-6#  

 

R: No, asi jo, protože to vlastně bylo potvrzený oficiálně, takže jako oni to asi mohli třeba v tom Popradu, jako, 

jo, že tam byl ten turistickej ruch větší, tak oni to měli dovolený, že to teda jako mohli. Oni třeba spali dóle v 

přízemí, v ňáké takové té menší místnosti a vršek a to vyklidili a, a taky na jedné místnosti spalo třeba jich pět a 

ve vedlejší cimře, spali cizí lidi a dělil ses vo koupelnu a vo záchod, no. #00:21:15-9#  

 

V: takže taková ubytovna jakoby. #00:21:16-2#  

 

R: No, přesně, tak ňák jako. #00:21:20-1#  

 

V: Takže dva týdny takhle v tý ubytovně a to ste chodili lyžovat nebo...? #00:21:22-6#  

 

R: No my sme chodívali v letě jako na dovolený. My sme v zimě nechodívali, my sme v zimě jako když tak sme 

jeli třeba na to Valašsko, k té své sestřenici sme jeli. A pro děcka to byl zážitek, voni zase měli svoje 

hospodářství, voni měli třeba dvě tři krávy a pěstovali bejka, jo na na to. Oni to zase měli v rámci jako v JZD 

jako to mělo na těch chalupách, takže jako pro naše děcka to byl zážitek, že viděli jako že třeba kráva jako dojí, 

jo, protože voni tady viděly mlíko v pytlíku, že, a kdyžs přišla do kravína, do do do stáje, tak povídá:  jé, kde sou 

ty pytlíky, proč tam nemá pytlíky, jo, takže jako byly z toho vyvalený, no. (smích) #00:22:07-6#  

 

V: A to se do toho Valašského Mezi...? #00:22:09-6#  

 

R: No oni byli kousek od Vsetína, takže jako to bylo v horách, jako v kopcích, víš. #00:22:16-0#  

 

V: A tam ste se dostali k tomu jak? 

R: Hory a , no ti řikám, to byla moja sestřenica zase. #00:22:22-2#  

 

V: Sestřenice, jo, jo. A ty tam teda měli ňákej...? #00:22:24-6#  

 

R: No to byla normálně chalupa a to měli takovou jako kůlnu postavenou, nalepenou na tem chalupu, a tam měli  

2 3 krávy a 2 prasata a spoustu králíků, slepice, no a, a to mlíko jako vlastně odevzdávali v rámci jako kolchozu, 

no. Tam dole se to zase sváželo, jo. Dolů se to sváželo a to bylo jako v JZD, no. Oni si tam pěstovali teda jako to 

obilí a seno a... #00:22:50-9#  

 

V: Ale to bylo takový na půl JZD teda? #00:22:50-9#  

 

R: To bylo jako napůl, voni svým způsobem takhle jako eee, hospodařili, živili se tím, jo. To bylo za, voni jako 

byli zaměstnaný pod tým JZD, ale vlastně to takhle odevzdávali, jo, no.  #00:23:06-0#  

 

 #00:23:06-0#  

 

R: Televizi si pamatuju, to mně mohlo být takovejch ňákejch 9 10, to bylo v té Miroslavi. To si tam koupil ňákej 

pán Slánskej, a vlastně se, ta Nádražní ulice, to mohlo být ňákejch 50 baráků, se chodívalo večer k němu dívat, 

takovádle malinkatá vobrazovečka. (smích)  #00:23:33-9#  

 

V: Všichni jako, jo? #00:23:33-9#  

 

R: No, ti staří seděli jako na židli, co nejblíž k temu že. A my sme si vylezli třeba jako někam navrch. To 

bývávaly takový kachlový kamna, nebo něco, jo. Anebo sme se dívali z ulice přes vokno, jo, protože když už 

sme se tam nevešli, to bylo jako když ss ses nevešel do té místnosti, tak už tě tam nikdo nepustil, že. No tak sme 

zjistili, že když si naskládáme cihly, tak sme se mohli dívat přes vokno k nim, protože voni teda nezatemnili, 

voni s tím počítali, že ty se... #00:24:06-5#  

 

V: ale bez zvuku. #00:24:06-5#  
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R: No jistě, bez zvuku sme to měli. (smích) #00:24:10-8#  

 

V: To muselo být zajímavý. A doma ste měli první televizi kdy? #00:24:14-2#  

 

R: No, no. My sme měli první televizu, no to mně mohlo být ńákejch těch 13. #00:24:21-4#  

 

V: Hmm, takže v ńákým tom 61. #00:24:24-3#  

 

R: No, no. #00:24:26-1#  

 

V: A potom v 68, když si vzpomeneš, vlastně na tu dobu. Tos vlastně pracovala, ee, co si pamatuješ z televize, 

co ti zůstalo nejvíc viset jako nebo na co si se ráda dívala třeba jako? #00:24:38-0#  

 

R: Krasobruslení, já sem se moc na televizu nedívala ale. Já sem ńák jako no. #00:24:50-9#  

 

V: Nebo co si dělala, když si byla doma? Když si přišla z práce, udělala sis svoje povinnosti, jo, praní, vaření, a 

pak, pak co? #00:24:57-0#  

 

R: Pak co, no pak co, no. Protože nebylo moc voblečení, tak sem bla donucená, i když mě to nebavilo, třeba něco 

na tu holku ušít, nebo uháčkovat. Rozumíš. Mě to ta práca nebavila mě to nevyží jako že by, tak jako jiný 

ženský, že, třeba tvoje mamka ráda šila, jo. My sme se seznámily vlastně přes přes nějaký takový, ona přišla 

tenkrát, že potřebuje Marceli něco dostat do Rakouska, do Alp. Já nevim, jestli si to pamatuješ? #00:25:24-6#  

 

V: Jo, jo, no. Vím, že ségra byla v Alpách a... #00:25:29-1#  

 

R: No a vona tam prostě potřebovala jí poslat ńáký věci, a ona věděla, že můj chlap jezdí na kamionu, ne. No tak 

přišla ke mně, jestli by mně to tam jí Kája hodil, ale právě vona říkal, jé, víš co, ty tady se s tím šiješ, tobě to 

moc nejde, přijď ke mně, a, a já ti to ušiju jako jo. (smích) Takže jako ńák, ale vona mně třeba nastříhala 

halenku, nebo něco, no ale když sem bylo, když, pro to děcko, když v tém 68 nebo 68, tak to sem teda jako 

musela, i když sem nechtěla. Jo, to sem byla třeba vzteklá, a, časopis Burda, jo, to mně ta teta z tého Rakouska 

posílala. #00:26:09-8#  

 

V: To nebyl v Česku ten časopis? #00:26:10-3#  

 

R: No to bylo jenom pro ńáký prominenty, já sem to teda nemohla sehnat.  #00:26:14-6#  

 

V: Ale v češtině jako v češtině to bylo? #00:26:16-3#  

 

R: Ne. #00:26:16-3#  

 

V: Nebo nebylo, ne. #00:26:16-0#  

 

R: To v tom Rakousku, no tak z toho já sem to vokopírovávala, rozumíš, já sem si tak představovala, jak to asi ty 

šatečky budou, tak sem to na tu Helču třeba jako šila, jo, všichni mi to vobdivovali, ale já sem to nenáviděla, 

protože to bylo donucení, abych ju vůbec voblíkla. 

V: jo abys ušetřila ńákou korunu. #00:26:37-0#  

 

R: No, no, no, no, no. Ne ušetřila korunu, ale ono to nebylo, rozumíš, to nebylo jako ńák, takový nehezký to 

oblečení bylo, no třeba jako si pamatuješ taky punčocháče, takový vytahaný, takový. Nehezký to bylo, no. 

#00:26:51-7#  

 

V: Všichni měli stejný tepláky a... #00:26:56-6#  

 

R: No, no, tak nějak. #00:26:56-6#  

 

V: takže si při, takže si vlastně potom, co si splnila povinnosti, tak si měla další povinnosti. A když si měla i 

ušito, uháčkováno, tak, co si dělala? #00:27:06-9#  
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R: No. (smích) Tak když mně maminka vohlídala, jako, moje maminka vohlídala, tak sme šli do kina, tak sem 

šla do kina třeba, jako na ńákej film. Třeba sem měla ráda Hrbáče a v té době bylo Vinetou a takovýdle, jo, tak 

prostě sem chodila na takovýdle filmy, který teda jako vlastně... #00:27:25-5#  

 

V: Myslíš Hrbáče jako Zvoník od Matky Boží? #00:27:29-2#  

 

R: Ne, to se přímo menovalo Hrbáč, tam hrával Jean Marais, jo, to všichni koukaly, ženský, jé, to je hezkej 

chlap, jo. A Fanfán Tulipán, jo. Tak takovýdle ńáký ty filmy, když byly, tak sem chodila do kina. #00:27:44-8#  

 

V: A jakej byl tvůj film, kterej na tebe udělal fakt doopravdy dojem třeba, v tý době? #00:27:48-1#  

 

R: Eee. #00:27:51-0#  

 

V: Si byla v kině a ůplně to bylo krásný třeba... #00:27:54-4#  

 

R: No jo, krásný, já nevim, čoveče, tak jako. jako v děckejch letech, když eeee, to se v Miroslavi eště chodívalo 

do kina. to se tam promítalo ve Frutě, to tam byl takovej jako pro ty zaměstnance udělané kinosál, tak tam bylo, 

jak se to menovalo, Prstýnek? Ty starý filmy, jak sou. Tak to, to se mně líbilo, jo, to bylo takový s tou Natašou 

Golovou, ńáký ty filmy, ale, přesně jako, aby aby to ńák zaujmulo, jako vyloženě, že bych to teda jako, nevim. 

kterej film. #00:28:45-2#  

 

V: Třeba něco, co si pamatuješ tady ze Znojma, když si vlastně začala chodit, jak říkáš, že, když už ti teda 

maminka pohlídala ee Helču, tak, že si šla do kina. to si šla s kamarádkama nebo s kým si...? #00:28:57-7#  

 

R: S kamarádkou sem šla, no. S kamarádkou, no. To byla vlastně kamarádka ze školy, ale pak sme se vlastně 

skamarádily, až, vona začala chodit s mým bratrem, jo, takže jako z té doby jako ńák jako sme se víc začaly 

kamarádit, no. To sme chodívaly na takový filmy, který jako ze začátku nás brával právě von, protože to bývaly 

některý filmy mládeži nepřístupno do 18 let. Nemravný  (smích, přerušení) #00:29:35-6#  

 

Ale ti řikám, jako ne nevim jako vo žádným filmu, který by mě  tak ńák jako vzal, že bych, no. #00:29:45-5#  

 

V: a měla si třeba pocit, že, že že tady bylo, tady to bylo omezený že jo možnosti, jak jaký jaký filmy se daly 

vidět, a který ne? Mělas pocit, že to je nějak omezený nebo vníma vnímalas to nějak? #00:29:59-5#  

 

R: Jako omezený, no převážně tady byly více méně takový filmy, který byly jako rusky, jo, a... #00:30:09-9#  

 

V: A měla si je ráda, ty ruský filmy? #00:30:11-5#  

 

R: a jo, ani ne. Mně tam vadilo, že voni do tebe ńák hustili vlastně, ńák jenom tu propagandu toho, toho 

socialismu a komusismu a protože sem vlastně, to sem ti neřekla, když mně bylo eee 17, tak sem byla v 

Západním Německu, tam měla maminka taky bratranca, a viděla sem, že tam teda nežijou v té bídě a v tom 

takovým ńákým, jak voni nám tady vykládali, jo, tak sem prostě jako neměla ráda tu propagandu vyloženě 

jenom toho, toho, toho Ruskýho toho, protože sem se jako tak už dávala dohromady ty souvislosti, za jedno, 

rodiče teda hodně, nebo rodiče, babička a sestra si pamatovala jako celkem něco z té války, a z toho a viděla, že 

když ti rusi, když semka nás přišli nás vosvobozovat, tak že vlastně tady pobrali, pokradli, co se dalo, jo. Takže 

sem věděla, že v tom něco je špatnýho, jo. No další věc je eště, že byl starší bratr, ten byl zase eště vo štyry roky 

starší, než sestra, jo, takže vlastně byl už vo těch 16 let starší, a když, třeba pro mě byl takovej nějak ee, mně se 

třeba jako ruština jako takhle líbila, že byla taková ee, taková zvonivá řeč, jo. Pro mě to byl jako, a když sem si 

přišla dom a začala sem mluvit rusky, tak mě brácha zmlátil, jo, že nesmim mluvit Rusky, protože to sou 

parchanti. Jo, takže ve mně zůstalo něco takovýho, že ta ruština ne, no a pak sem si to začala dávat dohromady a, 

a, tak sem ty ruský filmy neměla ráda, jako že bych, to. Když sem měla jít do jako na ruskej film, tak sem radši 

do kina nešla. Jo. I když mně třeba někdo řek, běž, to je hezkej film, jo, tak, tak sem na něj nešla už z principu, 

že to bylo jako rusky, no. #00:32:31-6#  

 

V: Hmm. Aa eee četla si třeba v tý době něco? #00:32:35-7#  

 

R: ale tak sem četla dost knih, jako takhle no, ale, to zase byly třeba takový ńáký po bráchovi indiánky právě, jo, 

že sem tam měla. Mě hodně zajímaly třeba jakoknížky vo Egyptě jo, jo, že že sem jako hodně ten Egypt. No a 

pak ńáký, sem tam ńáký ty romány, ale zase sem třeba jako nechtěla číst Tolstého a takovýdle, jo, že prostě tu 
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ruštinu sem tam nechtěla, i když vím, že dneska to je dobrej světově uznávanej jako spisovatel, jo, tak sem ho 

odmítala, rozumíš, jako třeba, Annu Kareninovou a takový ty jejich ty, to sem prostě nechtěla, no. #00:33:26-7# 

 

 

V: a dostala ses třeba k ńáké literatuře, která byla trošku ee, politicky citlivá? #00:33:34-6#  

 

R: Ne, to ne. #00:33:37-0#  

 

V: Ňákej Kundera třeba nebo? #00:33:38-9#  

 

R: ne, ne, ne tak to ne. Protože v té době jako dě, jako v těch  toho dopívání, to mě zase až tak jako nebralo, no a 

pak už sem zase na takovýdle věci neměla jako čas. Protože ti řikám, pro mě byla jako, že sem hodně s eee, 

neteře měla, jo, že sem se víc  jako snažila ty pohádky, a takovýdle jim číst, jo. a pak už když sem zase měla tu 

Helču, tak sem zase neměla čas na takovýdle ty těžký jako, jo. #00:34:14-2#  

 

V: Takže spíš si jí třeba četla pohádku večer. #00:34:17-5#  

 

R: Jo, tak to jako, jo. To jako sem jí četla pohádky a byly ńáký takový ty hry nebo něco, ale to... #00:34:23-0#  

 

V: Jaký si četla třeba pohádky, jestli víš? #00:34:24-7#  

 

R: Třeba Broučky, jo a eště, no to si nevzpomeneš teďkon. (smích) No, Budulín, počej, co to bylo.... #00:34:44-

5#  

 

V: A když ste byli vlastně hodně v přírodě, jakou roli hrála příroda pro trávení toho volnýho času pro vás, jak to 

bylo důležitý? #00:34:56-3#  

 

R: Počkej. No my sme strašně rádi chodívali do přírody, že jo Kájo. Do lesa, k rybníku, no. To byl takovej relax 

jako vod všedních dnů, jako prostě. Na houby, no. #00:35:12-2#  

 

V: já sem třeba houboslepej, jo, ale. (smích) Já tomu řikám houboslepost. #00:35:15-6#  

 

R: (smích) No a tak já nevim, co eště chceš. #00:35:17-8#  

 

V: Takže měli ste měli měli ste rádi, takovej ten, že se člověk zklidní? #00:35:23-2#  

 

R: No, tak určitě, to to, protě jako, já nevim, když ten totalitní režim byl takovej, že sis musel hlídat, co chceš 

povídat, rozumíš, jako si měl strach, protože děti sou vnímaví, jo, to poznáš, až budeš mít svoje děti, že vlastně 

oni si svým způsobem hrají, ale oni aj poslouchají, jo. A tys, přišla třeba návštěva, protože k nám chodívalo 

hodně návštěv, jako takhle známejch, co sme měli, a kdyžs něco jako prostě řekl, tak najednou druhej den se 

dozvěděl, že, proč strejda ?? říkal, že komunisti sou parchanti, jo? A teďs musel něco vymyslet, že on to tak 

nemyslel, von říkal úplně něco jinýho, tys to přeslechla nebo něco, jo. a takhle když sme byli třeba v tom lese, jo, 

tak voni si tak trošičku, tys je měl sice v dohledu, ale voni šly hledat houbu, jo. Tak mezi tím s mohl jako 

vykládat, a oni to neslyšely, jo takže jako vlastně... #00:36:25-7#  

 

V: Takže pro vás to bylo místo, kde ste si mohli volně... #00:36:29-1#  

 

R: Kde sis si mohl  povídat, a nemusels mít strach, že. ale my sme to měli rádi tu přírodu, my sme tam nechodili 

jenom pro to, aby sme si tam povídali jako nezávazně tady vo ńákejch těhlenc, jo. My sme prostě věděli, že, že 

nás tam zase až tak nikdo neslyší, nekontorluje, protože my sme tak trošičku obzvlášť my sme byli pod 

dohledem, protože sme měli tu přízeń, v cizině jo. #00:36:56-4#  

 

V: a tam byl někdo, kdo emigroval, kdo doopravdy emigroval? #00:36:58-3#  

 

R: No to ne, ale aj taks, aj taks byl jako kontrolovanej. #00:37:02-1#  

 

V: I tak jo, i když to nebyla emigrace? #00:37:04-3#  

 

R: No, to víš ,že, protože třeba jako maminka měla tu sestru v té Americe, a zase měla, v Brně měla, zase prostě 

tu přízeň, jo, tu sestřu, a ta měla právě tu kama, tu sestřenicu moju, tu Lidu, a oni měli, její manžel byl, oni měli 
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ńákou továrnu, ale na co přesně, to ti nepovim, ńáký Gregorovi se menovali. A von třeba v 68 se ztratil, on 

vystoupil kvůli tomu, že tady prostě přišli Rusáci, no a vona ho potom čekala večer dom von už se nevrátil, von 

se prostě ztratil, a nikdo jí do dneška, nebo prostě jestli vona eště žije, nevim, já sem s ńou potom přestala mít už 

ńákej kontakt, jo, protože ona taky byla podstatně starší než já. Takže nikdy neřekli, že jako prostě ee, ho zabili, 

jo. #00:38:02-4#  

 

V:?? #00:38:05-8#  

 

R: Jí potom přišel, třeba po ńákým třeba v těch 70. letech jí přišel soused a řikal, že von byl v Praze, na tou 

prostě jak jak tam se ta bořili, třeba jak se tam ten Palach upálil, a já neřikam, že to bylo v té době, já to nevim 

přesně, jo, ale on tam prostě taky byl pro stávkoval, jo, a on prostě, ten ten mu řekl, že von tam byl, na tom 

nábřeží, a že ti Rusáci ho prostě jako zabili a že ho hodili do Vltavy, jo. ale jestli je to pravda nebo to není 

pravda, to nevim, ale on se nikdy z té Prahy nevrítil, on tam prostě odjel. to vona ho ta Lída věděla, že on jel do 

Prahy, ale, prostě co se stalo, to jí nikdo nikdy nevysvětlil. Jo. takže jako my sme byli, pořád jako sme byli tak 

jako nějak kontrolovaný, protože oni věděli, že je to propletený, jo. A ta Lída měla souseda, a to byl, já nevim, 

jestli ti něco řiká profesor Navrátil, to byl srdcař světoznámej, a on chtěl zahraniční zase literaturu, co se týče 

operací srdce,a takovýdle, no takže jako ten profesor Navrátil chtěl zahraniční literaturu, a ta Lída chtěla po naší 

mamince, aby tomu Navrátilovi sehnala knihy z té Ameriky, no. A když ona mu tam prostě jako ty knihy přišla, 

tak oni je vyslýchali, proč my potřebujeme prostě ńákou zahraniční literaturu. A jak Jenda už byl vedený u toho 

STB, jo, tak už ty pošty pořád kontrolovali, takže my sme měli třeba jako strach takhle doma ńák mluvit nebo 

něco, jo. Z toho důvodu. #00:39:50-2#  

 

V: A byl byl někdo z vás jakoby vy vyslechnutej před tím, třeba komisí při těch čistkách, co byly...? #00:39:57-

5#  

 

R: No ta teta z Ameriky tady byla, když se ta moja sestra vdávala, to mně bylo taky tak nějak...a oni přijeli ti 

Američani, jo, to si pamatuju, že vlastně přijeli do Miroslavi na to náměstíčko... #00:40:10-5#  

 

V: A to bylo v kterým roce to bylo? #00:40:13-9#  

 

R: V 59. to bylo, jo. A když přijeli, tak oni přijeli do Miroslavi samozřejmě měli vypůjčený auto, voni přiletěli 

lodí, nebo přijeli lodí. (přerušení) A přijeli na to náměstíčko, strejc prostě vystoupil z auta, jo, a to víš jako cizí 

auto, taková ńáká tohlenc, tak se tam sběhlo fůru dětí, jo, a von vystoupil z auta, vytáhl z kapes bonbony, a 

peníze tam rozhazoval na náměstí jako, no. A pak když vodjeli, a hnedka sem se nalepili ńácí, ńácí ti STbáci, 

voni je kontrolovali jako, jo. No a když vodjeli.... #00:41:04-0#  

 

V: Takže vod tý doby už stze byli vedení. Možná proto si měla aj problém se dostat na tu školu? #00:41:08-1#  

 

R: Ano. Je to možný. #00:41:08-1#  

 

V: Na to kadeřnictví? #00:41:09-3#  

 

R: Je to možný. Ale to já nevim 100%, Aleši, to já nevim, teda jako z to, my sme to takhle do souvislostí 

nedávali, my sme až tak po tom dalece nešli. Ale je fakt, že teda jako třeba maminka, sestra, a i ten švagr, teda 

jako, byli vyslýchaní... #00:41:25-1#  

 

V: A ta sestra emigrovala přímo? #00:41:28-5#  

 

R: Maminčina? #00:41:28-5#  

 

V: No. #00:41:28-5#  

 

R: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ta ta tam šla, ta tam šla, protože tam byla zase ńáká její předtím přízeń. Ta tam šla 

dobrovolně, to zase bylo taky eště za 1. republiky... #00:41:47-5#  

 

V: Jo, za 1. republiky, a ta vás eště navštívila nějak po tom po tom roku 68? #00:41:50-8#  

 

R: Ne, vona vod té doby semka nejela, protože voni už měli nějak problémy, voni tam měli někalý zahradnictví 

vlastnili, v ?? #00:42:03-2#  
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V: ?? Jo to taky neni žádná sranda. #00:42:05-3#  

 

R: No a pak onemocněla nějak s ledvinama, a pak už si netroufla semka jít. #00:42:09-5#  

 

V: Jo, jo jasně, jasný. A měla si pocit vlastně, že v vtý době, teď řekněme od 68 do 89, žes měla svobodu trávit 

ten svůj volnej čas, jaks chtěla? #00:42:22-5#  

 

R: No tak já já si myslim, že jako mě to nijak jako neomezovalo jako takhle, že bych si trpěla něčím, že bych se 

nemohla nikam jít nebo ne to. Protože, ee, třeba jako, že by mě lákalo, že mám jet k moři nebo něco, to ne, 

protože na to nebylo, rozumíš, tak když na to není, tak si to ani nepřipouštíš k tělu, jo. Když v tom 69 se teda 

votevřely ty hranice, pro ty, kdo tě teda pozval, jo, žes tam mohl jet, tak paradox byl to, žes vlastně musel čekat 

na ńákej devizovej příslib, a máti třeba jakoby ty peníze měla, ty dolary, ale voni jí je nedali, jo. Rozumíš, co 

myslim, jo. Ta tetka z Ameriky jí je poslala, ale oni jí je nedali, jo, takže voni tady byl devizovej příslib. Ty sis 

zažádal, že chceš jet do rakouska za přízní, která tě tam pozvala, ale oni řekli, no on je vyčerpanej devizovej 

příslib, my vám nemůžeme dát... 

 

V: Ale tobě se to vlastně povedlo v to do do...? #00:43:24-6#  

 

R: Jo, no v té době to tak ńák trošičku bylo uvolněný, a tam už asi stačilo potvrzení, že ona tě tam bude jako 

žovot jo. No a třeba když já sem byla v tom Západním Německu v těch 18, v 17, tak to taky bylo, že ten strejc 

nás... #00:43:43-9#  

 

V: To byl 67 rok? #00:43:46-8#  

 

R: Joo. #00:43:45-8#  

 

V: Ne blbost, blbost. #00:43:45-8#  

 

R: Ne, ne, ne, to bylo 65. To byl 65. A ten strejc byl tady ńák v 64 a řikal právě, že to vyřídí, a nás tam pozve, a 

že to vyřídí tak, aby prostě my, aby nás to nic nestálo, jo. A my sme tam teda jely s našou máti, von si nás 

vyzvedl na hranicích, a do toho ?? nás dovezl autem, a v tom sme se přihlásily na cizineckým jako jak máš 

cizinecký pobyty nebo něco, a tam nám dali na ten měsíc 140 marek každýmu. #00:44:26-3#  

 

V: to vám dali? #00:44:26-3#  

 

R: Na ten cizineckej po todlenc, úřad nám dal 140, a říkal, že to nesmíme říct, že sme dostali vod nich peníze. 

#00:44:36-4#  

 

V: Ty jo, oni vám dali peníze, jo. #00:44:36-4#  

 

R: Oni nám dali peníze, protože já vím, že sem si koupila tranzistorák na to. ?? takovou maličkou a to sem úplně 

šílela, když sem to tam vyděla ve... #00:44:46-4#  

 

V: A pustili to přes hranice zpátky? #00:44:47-7#  

 

R: Poček, to ti chcu říct. (smích) A on nás zase dovezl zpátky noo, na ty hranice, nastoupili sme do rychlíku 

Mnichov-Praha, nebo já nevim, jak to bylo, a to prostě eee, v Chebu nebo u Chebu, tam byl, tam se přistupo jako 

přišli celníci, ne a co máte k proclení, nic nemáme k proclení, jo, tak sme jim ukázaly. Máti si vezla ńákou vlnu, 

protože tady nebyla vlna na štrykování, a ńáký bavlnky, to se tenkrát vyšívalo, a takovýdle, a ten malej 

tranzistoráček, to sem měla schovaný, jo. Osobní prohlídku nedělali, takže jako já sem to vůbec ne to. A když 

sme byly asi tak nějak u Plzně, nebo tam někde v těch místech, tak naša máti říkala, estli máš ten tranzistorák na 

sobě, já sem ho měla nalepenej, víš, a já řikám, to víš, že jo. A naproti nám v tom kupé seděl chlap, se začal 

smát, a povídá, jo tak vy pašujete. A já sem se lekla, a von říká, já sem celník. A já, ježíši kriste. A von řiká, já z 

toho nebudu nic dělat, to je dobrý. A prej nemáte žádný časopisy a a tajný takový ńáký ty, já řikám, no to ne, já 

sem si akorát koupila nebo strejc mně koupil tranzistorák, protože sem ho chtěla, a von řiká, mohl bych se na to 

podívat. Já řikám, no tak, jo, tak se na to podíval prostě, zjistil asi, že tam teda jako tohle, a řiká, ale (přerušení) 

On chtěl vědět, jestli v tom něco není, víš jako se. A povídá, máte nějaký zahraniční časopisy nebo něco, a, my 

sme řekly, že ne. (přerušení) No tak takže, to bylo všechno, no, takže jako. #00:47:02-5#  
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V: a, když už mluvíš o tom tranzistoráku, tak ee, poslouchali ste třeba...? #00:47:05-9#  

 

R: Že jo, a von mně právě řiká, vy tam máte Západní normu, vy byste si to měla nechat podle správního jako a.... 

#00:47:12-3#  

 

V: A normálně a normálně to nešlo? Chytnout na normálním rádiu? #00:47:14-1#  

 

R: Ne, ne, ne. #00:47:17-1#  

 

V: To byly omezený ty frekvence. #00:47:17-1#  

 

R: No a já sem poslouchala rádiu Luxembourg v té době, a tos tady nechytl. Tos musel mít právě tu západní 

normu, a proto já sem to rádio chtěla. #00:47:26-2#  

 

V: Aha, takže to bylo nějaký speciální rádio, Luxembourg který bylo omezený nějak? #00:47:29-7#  

 

R: Který bylo silnější, aby se jako ten lak eee, radio Luxembourg chytlo, jo, to znamená, že mohls na to chytnout 

potom v tom případě aj tu Svobodnou Evropu, no, no. A proto von právě jako řiká, že bych si to měla nechat 

předělat, ale mrkal na mě, jo, jako takhle. A povídá, měla byste si to nechat předělat, a já, ale to víte, že jo, to já 

si určitě nechám hnedka. (smích) No. #00:47:52-1#  

 

V: (smích) takže ste poslouchali rádiu Luxembourg? #00:47:55-2#  

 

R: Já sem poslouchala rádio Luxembourg. No protože v té době letěl hodně Presley, ne, a takovýdle písničky, to 

tady u nás to moc nepouštěli a pak Brouci a, na to sem jako hodně potom jako to no. #00:48:10-0#  

 

V: A Svobodnou Evropu ste poslouchali nebo? #00:48:12-4#  

 

R: Víš co, já sem měla strach. Naše máti to třeba jako poslouchala, ale já sem měla strach. #00:48:17-2#  

 

V: Ze sousedů? 

R: No v těch barákách je všechno slyšet. To nevíš, kdo tě teda jako mohl bonznout nebo něco. A já sem zase 

nechtěla mít jako problémy jako takhle. #00:48:28-6#  

 

V: takže trošku jo omez omezená v tady tomto si byla v tom volným čase, že sis... #00:48:33-4#  

 

R: to jo, ale nijak mě to, mě to netrápilo, že bych se s tím trápila, rozumíš, jo, já sem prostě jako tak nějak jako. 

No měla sem asi jiný starosti, že máš to děcko nebo něco, tak to máš zase jiný starosti zase, netrápíš se s tím zase 

jako. (prerušení) No tak, co eště potřebuješ vědět? #00:48:55-3#  

 

V: Jasně. No a vlastně, když sme tedkon probírali vlastně, jestli tě to teda omezovalo, a jestli z toho byly ńáký 

výhody na tom na tom režimu, v tom trávení v tom volným čase? #00:49:03-5#  

 

R: No, výhody, no. No žes tam měl jistotu, že, žes měl zaměstnání, že, žes teda jako (přerušení - rozdíly v 

platech ted a předtím) #00:50:11-0#  

 

R: No taks měls teda jako víc toho volnýho času, jako, protože sis odpracoval 8 hodin, tím pádem.... #00:50:35-

9#  

 

V: Že říkáš, žes měl víc volnýho času, jo tím. #00:50:35-9#  

 

R: Žes měl víc. No jistě vodpracoval sis třeba těch 8. (přerušení) #00:50:47-4#  

 

V: Byla ta možnost, kdyby tam byla tenkrát ta svoboda, která je ted? Byla by v těch 70. 80. letech, trávili byste 

ten čas, ten volnej čas, trávili byste ho jinak? #00:50:55-2#  

 

R: No v té době by sme asi jezdili víc třeba do zahraničí, jo. Ale jako finančně zase na to nebylo, no takže jako já 

nevim, no. Tak asi asi by se to strávilo stejně, jak se to tráví tedkon. #00:51:18-2#  
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V: Myslíš si, že to, jaks trávila ten volnej čas vlastně v tý době, že to ovliv, jestli a jak to ovlivnilo ee to, kým seš 

ted? #00:51:30-0#  

 

R: Já si myslím, třeba že kdybych, byla víc jako, ale to zase nebylo vovlivněný tím režimem nák jako.... 

#00:51:50-5#  

 

V: No, zkus říct, cos chtěla říct. #00:51:50-5#  

 

R: No, chtěla sem říct, že kdybych třeba měla v té době víc možností jako. Mně třeba bylo tlučeno do hlavy, že v 

životě se nedostaneš na žádnou školu, jo, protože teda jako máme tu přízeń na tým Západě, jo, že mně to ten 

režim nedovolí, tak bych třeba byla víc sebevědomější, víc bych se učila, víc bych se posunula jako vejš třeba 

profesně, jako, jo a víc mě to utvrdilo, když už sem byla dospělá, a viděla sem třeba jako, že to byla pravda, když 

mně to říkali rodiče, nebo máti, že bych se tam nedostala, protože třeba když Janča ta měla samý jedničky, a 

chtěla jít studovat... #00:52:45-5#  

 

V: A Janča byla? #00:52:45-5#  

 

R: Ta prostřední dcera, jo. A chtěla jít studovat, tak jí bylo řečeno, že máme na Západě přízeň, a že a´t se na 

gympl ani nehlásí, že se tam nedostane. Jo, takže jako ten režim mě svým způsobem tak jako ńák tlačil zpátky, 

abych se držela při zemi, no. To akorát. #00:53:04-8#  

 

V: Že vlastně, vy ste nebyli ve straně, že asi? #00:53:06-5#  

 

R: Ne, ne, ne, ne, ne to v žádným případě, to jako. #00:53:09-0#  

 

V: Ani ani táta? #00:53:09-0#  

 

R: Hele já naši byli rozvedení, jako že táta teda jako rozhodně asi by nešel do strany, a máti teda jako taky ne, 

protože vona, vím, že jako právě, tam se dost hodně mluvila vo tom, že ti Rusi se  teda na nich podepsala v té 

Miroslavi, jo, tam. Znásilńovali ty ženský, vokradli, co se dalo, jo, jo, takže jako. #00:53:32-4#  

 

V: Takže sme ve 68 nebo ve 45? #00:53:35-8#  

 

R: No když bylo to osvobození, tak asi ve 45 no, takže jako já sem to třeba jako dítě slyšela, že ti Rusáci tam víc 

páchali zla, než teda to to dobrý teda, no. #00:53:46-6#  

 

V: Jasně, takže v tobě to vytvořilo takovej obraz, kterej už. #00:53:48-7#  

 

R: No, takže jako to děcko si vytoří ńáký takový ty antipatie k temu, k temu, k temu, že slyšíš Rus, jo, no. 86 tě v 

tom utvrdil, a tak ńák sem to furt v sobě měla a ńák sem věděla, že prostě třeba aj ta ta ta Lída, jo, ta moja 

sestřenica v tom Brně, tam sem jezdívala dost často, jako děcko sem sedla na vlak. V Miroslavi mě hodil třebas 

furt ti šoféři. .... Vlakem se vozil materiál do Fruty, ovoce a sklenice, a takovýdle, jo takže voni jeli na nádraží 

pro ...to to a hodili mě na vlak a já sem jela do Brna, jo. Já sem běděla, že třeba 9 tramvají se dostanu k Lídě, no 

a zase sem po tom jela třeba zpátky nebo něco, ale, že ta Lída prostě, že vona zase měla  toho manžela a on byl 

nákej takovej ten vobyčejnej, ńákej ten podnikatelek, jak jako sou te´dkon takový menší, jo  ti řikám, nevim, 

jestli měli kožešnictví, nebo něco... #00:54:54-8#  

 

V: Tenkrát eště nebo? #00:54:57-7#  

 

R: Jo, jo voni voni, prostě to byla tenkrát známá rodina těch Gregorů v tom Brně a voni jako prostě to drželi, ti 

starý rodiče to drželi pořád, jo. #00:55:10-5#  

 

V: A že jim to nesebrali ve 40...? #00:55:12-2#  

 

R: Oni jim zebrali fabriku, ale voni měli ńáký storje doma, a voni prostě ty kožichy a takový jako... #00:55:16-

8#  

 

V: Na černo jako úplně? #00:55:17-3#  
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R: Voni to dělali pořád jako, prostě tak jak máš třeba jako krejčovství, že (přerušení)...Švadlena, na vesnicích 

byla švadlena, ta ti ušila šaty třeba na ples, jo. #00:55:31-1#  

 

V: To jo, ale toto je už fakt tovární výroba, to už je jako... #00:55:32-1#  

 

R: Ale to nebyla tovární výroba, oni prostě věděli ti eee starousedlíci v tom Brně, že oni byli známí kožišníci, ti 

Gregoři, jo, a že oni prostě šijou ty kožichy, dál. Oni se dostali zase ńákéma těma cestičkama k ńákém těm 

kožešinám, že. No a takže vím, že třebas ta Lída vždycky říkávala, že ten Jenda, von se menoval Jenda, ten její 

manžel, že ten Jenda prostě ten režim taky nenáviděl, rozumíš. A oni měli děti, Blanku a Hildy, a ty se nemohly 

absolutně dostat na žádnou školu, ty vyšly základní školu, a voni je chtěly dát třeba taky na gympl nebo něco. ne 

oni musely dělat normálně do do Lišně v Brně, oni nesměly studovat, jo. Takže vona mně ta Lída vždycky 

říkávala, ani se neuč, to je zbytečný, protože kdybys někam chtěla jít, tak se tam stejně nedostaneš, no a pak ti 

řikám, pak sem třeba já, chtěla jít na tu kadeřnici, jo, to byla tenkrát holička a kadeřnice. Tak mně prostě přišlo, 

že ne, že prostě to je jenom pro tělesně postižený, ale že mě tam nevezmou. To bylo zamítnutý. 

V: takže takhle to, takhle to odůvodnili vlastně oficiálně. #00:56:38-5#  

 

R: takhle to, no, tak ti řikám, tak už sem potom tak ńák jako na to rezignovala a už sem si řikala, no tak co, já se 

ńák vdám, budu mít děti, a budu mít prostě ńákej ten vobyčejnej život, jakej je, jo. Takže tady v tomhle teda jako 

sem jako rezignovala, no. #00:56:54-6#  

 

V: tak jo, já si myslim, že mi to stačí. #00:56:54-6#  

¨ 

R: Stačí ti to, jo, no. #00:56:57-0#  

 

V: Určitě. 
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ROZHOVOR V. Mirek 

Místo: Olbramkostel    

Datum:12.4.2014 

Výzkumník:  Aleš Komárek 

Informátor: Mirek 

Legenda: V = výzkumník R = narátor 

I ČÁST. AUTOBIOGRAFIE 

 

 

 

V: Takže já vás prvně uvedu. #00:00:05-3#  

 

R: Ano. #00:00:05-3#  

  

V: Tak, takže dneska vedu rozhovor rozhovor s Mirkem a ee. Narodil se v roce 46 a teď můžete začít povídat. 

Kde ste se narodil, jak... #00:00:18-2#  

 

R: No, tak narodil sem se v Modřicích, to je, byla to vesnice před Brnem, dneska už je to teda město, no. Tam 

sem chodil do školky. Můj táta byl zámečník, máma zase byla dělnice, ne. Celá generace, jo eště sem měl dva 

starší bráchy. Dvojčata vo vo jedenáct let a sestru vo dva roky mladší. No a celá vlastně rodina pracovala ve 

stavebních strojích před Brnem, Stavební stroje ??, tety, teta, strejda a brachové?? a pak dokonce aj švagrová tam 

dělala. No a teda žili sme v rodinným domku no a v celku spokojené. Tata trošku chlastal, ne trošku ale dost, jo. 

Čili bo bojoval s alkoholem až do své smrti přesně na den 66 zemřel, protože se strejdem vedle, strejda mu dal 

flašku slivovice a Josef, že to nevypiješ na ex, a von řekl  jó vypiju to na ex a do rána bylo po něm, jo. Což teda 

byla škoda, no. No ale co já... #00:01:29-0#  

 

V: a to vám bylo kolik? #00:01:27-4#  

 

R: To mně bylo, v v v, 29, čili poměrně mladej sem byl, no a tak tam sem chodil do skolky, do školé, ee, 

vosmiletka, pak to prodloužili na devítiletku, pochopitelně pionýr, že jo, no. A potom eee pře v té osmé třídě sem 

nevěděl, kam pokračovat, jo, kluci se hlásili na zámečníky a tak dál, a to se mi jako moc nechtělo, i když sem 

dodneška, si myslim, že su poměrně zručnej, ale tak sem šel do té deváté třídy, tam sem vydržel a nastoupil sem 

na tehdejší SVVŠ, dneska je to gymnázium tehdy to byla střední všeobecně vzdělávací škola, do Brna na 

Křenovou??. Nastoupil sem vlastně jako do desáté třídy, a bylo 10, 11, 12, odmaturoval sem, pochopitelně sem 

zase nevěděl, co chcu dělat, jo. (smích) No ale co mezi tým, mezi tým, no strašně mě bavila příroda, asi tak vod 

těch, vod těch 12 let s partou kamarádů nebo spolužáků sme taky chodili. No a později už tak vod těch 14 15 let 

sme začali chodit na ty takzvaný čundry. No  a velice mě zaujal kraj nad Brnem. Eee, jak bych to řekl, 

Adamovsko-Blanensko, jo, čili Moravskej kras. Je to nádherný, kam se do dneška vracím, teda, prakticky každej 

rok, každej rok jezdíme na Novej Hrad, je to hrad mezi Adamovem a Blanskem, a za týden, vode dne, dneska je 

sobota, že? za týden tam pojedu zase s celou rodinou. A tahal sem tam manželku, potom dokonce tam teďka i 

tahám ee syna, byla tam aj Irena dcera se mnou a s manželem, ee, dokonce i vnučka už tam s náma byla třikrát, 

která má tedka šest let, bude mít šest let, tak už od jednoho a třičtvrtě roku už tam s náma putovala. No a za 

týden tam chceme ject znova, no. To se nám dycky líbilo na tý chatce, je to nádherná příroda, nádherné místo. 

Takže tam to mám prochozený pěšky tu, ten Moravskej kras, vlastně Macochu, já nevim, jak se to tam všechno 

menuje, Boldštejn, a Ostrov a Rudice a Jadernice, to všechno mám vlastně v nohách, jo, jak sem tam chodil s 

klukama. No a teďka, jak se blížila ta maturita poslední tok, tak já nevěděl, co dělat, no. Teďka přišla nabídka 

vojenská škola pochopitelně. No tak já, jako blbec, sem se té nabídky chytl, ještě jedna spolu, ne, jo ještě dva 

spolužáci vlastně vod nás. Bylo nás ve třídě 25 holek na tým gymnáziu a 9 kluků a z těch 9 kluků sme šli 3 na 

vojenskou školu. Ty dva šli jinam a já sem šel do tehdejšího učiliště Vyššího vojenskýho ve Vyškově. 

#00:04:33-9#  

 

V: Tam byl aj můj bratr. #00:04:33-9#  
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R: Jo? No já sem začal přípravku jako na vojně v Uherským Hradišti, čili udělal sem zkoušky na to, jo, 

přijímačky, no a když sem byl hotovej, akorát sem se smál těm spolužákům, kteří, který čekaly přijímačky na 

vysoké školy, a tak dál. Já už sem měl papír na  ?, že už su přijatej. Vod 1. října roku 1964, no. Pak sem 

nastoupil na tu vojnu, no, a první vec sem nemohl spát a říkal sem si, proboha chlapče, na co ses to dal, ne. Ale 

pak ňák tak sem si to v hlavě srovnal, a říkám, tak dal ses na to, tak hald musíš, musíš bojovat. jo, eště chcu říct, 

že sem byl poměrně aktivní ve Svazarmu, tehdy, to byl tehdy Svaz pro spolupráci s armádou, ale proč? Kvůli 

těm čundrům, jo, protože když sem byl na té 12 letce, tak sme pod hlavičkou svazáků sme chodili s klukama na 

čundry. Dycky sme řekli Polesí Vranov, vopravovali sme tam třeba mostky, ??, a tak dále, ale většinou sme 

chodili na čundry, jo. Tak sem byl tým svazákem, jo. No a strašně mě bavili motorky, víš. Vod 15 let, v 15 letech 

mně prodal brácha Ředku? měl starou a, ne prodal, vyměnil za pionýra tehdejšího a proháněl ho tehdy. Já sem 

mu chodil na brigády s mým tatem do stavebních strojů, právě jak sem se zmínil, a tam sem si vydělal skoro na 

celýho toho pionýra. Tam sem dělal i noční šichty a tak dále, jako 15 16 letej kluk a. tak sem si na to vydělal a 

jezdil sem takový ty místní závody, a tak dál. byl sem poměrně velice dobrej, jo, ten kamarád, s kterým 

kamarádím v těch Modřicích do dneška, jo, tak říkal, tys byl hvězda, no. Ale pak sem do sebe?? trošičku a už to 

nebylo, jo. Práce s tím. Jezdil sem na Šumavu. Hodně sem jezdíval na brigády, eště v tým gymnáziu, strašně mě 

se líbila Šumava, na lesní brigádu na na všechny možný brigády, co se na Šumavě děly, tak sem tam jezdil, čili 

tam Boro?? Polka, nebo tam tam ten kraj...takže strašně se mi líbila Šumava, jo, ta se mi líbí do dneška. No, tak 

sem se dal teda na tu vojnu. Pochopitelně začal sem na vojnu a naši mi pionýra prodali, jo, no neviděl sem ani 

korunu z toho. No, estli to tata propil, to nevim, no, ale to už je jedno. No a ale byl sem tady při práci v 

Uherském Hradišti, tam to eště jakš takš šlo, jo, popravdě můžu říct, že jak sem byl lemra, jako chlap, jo, tak po 

tým roce vopravdu sem zesílil, vyšplhal sem bez přírazu po laně, po tyči, běhal sem, hlavně sem měl rád běhy na 

dlouhý vzdálenosti. Pět kiláků a tak dále, to bylo moje, jo, takový. no a dostal sem se do Vyškova, a tam už se 

mně to přestalo líbit, jo, tam se mi to přestalo líbit, a dělal sem všechno pro to, abych se dostal ?? vodsuď. Jenže 

pak bylo pololetí takzvaný, čili to už sem byl druhým rokem v té vojenské škole, přijel tam můj tata a domluvili 

sme se, že přestoupím do jiné vojenské školy. Jo. #00:08:05-9#  

 

V: a to mělo jakej důvod? #00:08:05-9#  

 

R: No mně se tam nelíbilo, zkrátka. Jo pře tam, já nevim, jak bych to řekl, matematika, fyzika, ne že bych byl 

nějakej blbec, ale nebyl sem ani génius a mě to zkrátka nebavilo, jo, já sem si myslel, že budu voják a ne ňákej 

matematik a tak dále. Tak sem se dostal do do Valašského Meziříčí, kde bylo takzvaný železniční učiliště, směr 

silniční sem si vzal a byl to obor stavba mostů. Jo, a to už se mně líbilo strašně, jo teď už konkrétně, dělali sme 

mosty, dělali se konkrétní výpočty, na mosty všechno, jo, jo a pak sem... #00:08:43-7#  

 

V: a to byla nějaká vysoká škola nebo? #00:08:45-8#  

 

R: To bylo, to byla střední, to bylo vyšší, to bylo vyšší odborné vzdělání, my sme to brali jako vyšší odborné 

vzdělání, mám na to, mám na to vysvědčení. Čili něco mezi vysokou a střední školou. Nástavba nebo jak bych to 

nazval. #00:08:59-0#  

 

V: ale ta vojenská, ta byla vysoká? #00:09:01-2#  

 

R:  Ta ve Vyškově byla vysoká. Toto bylo toto byla střední neboli vyšší, ale to je jedno, jo. Tak sem to udělal a 

byl sem s výtečníky? před skončením školy, ale tři měsíce už sem dostal podporučíka, za výtečníky, zkrátka mě 

to strašně bavilo, no, no a teď došla, teď došlo k takzvané zajímavé situaci, když už sme končili, tak už sme, tak 

nás rozdělovali, ne, a ee pře sem šmíroval, co bude, co nás čeká, a najednou sem, tak sem se domákl, že nás 

čekají takzvaný pracoviště, jo, to znamená, co to byli tady ti Pétépáci, který dělali a tak dále, jo. Tak vlastně to 

silniční vojsko bylo pokračování, bych řekl něco v lepším těch Pétépáků, jo. tak sem si říkal, ježíšmarjá, voni mě 

někam šoupnou a já budu zase tam jak čůrák tam toto. Přišli tam,  a zeptali se nás, jestli nechceme dělat 

svazácký funkcionáře. tak sem se na to přihlásil, a shodou všech takovejch náhod a tak dále, přihlásil sem se do 

České Třebové, pak sem si to vyměnil s kamarádem, který do Znojma nechtěl jít, a zase byli Třeba, co chtěli do 

Třebové, mně to bylo vcelku jedno, tak sem si řikal, pudu do Znojma. S tim, že tam budu dělat tu svazá?? 

 

V: To bylo v kterým roce to bylo?      

R: To bylo v 67. 67, no a už tehdy sem měl v posudku, jo, že furt musim bejt na tý opozici, jo, i tehdy jo, a 

podmínkou bylo, podmínkou bylo vstoupit do strany. 

 

V: abyste mohl začít pracovat. 
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R: abych mohl pracovat, no, tak sem musel vstoupit do strany ke konci, no Nastoupil sem do Znojma, no a 

pochopitelně, ti všichni moji spolužáci, co tam byli, tak se rozkotačili po celé republice všechno, na ty 

pracoviště, bylo to  tak, jak to bylo, no. Takže sem došel, tady sem opravdu zjistil, že sme měli pracoviště i na 

Šumavě, Dobrá voda, takový vyloženě zalezlý, zalezlý kouty, to já sem jako... 

 

¨V: Dobrá Voda je  pěkně pěkně zalezlá. (smích) To je prales. 

 

R: No a tak sem tam jezdil jako svazák za tema klukama, jo, sme si tam povídali, a tak dále. No a pochopitelně 

skladba byla něco jako u těch Pétépé ee čili asi všelijací trestaní, jo, byli tam aj faráři tam byli, vzpomenu si na té 

turány, jo ?? ale vcelku sem si s klukama rozuměl, sme byli zhruba všichni stejně staří, jo. Mně bylo 21, já sem 

nastoupil a tem chlapům, ty to všechno šlo s odkladem taky a někteří byli starší jo, a tak dále, no. A pochopitelně 

najednou přišel rok 68 no, jo v 67 sem se ještě seznámil (smích) v Hangus?? baru zase shodou okolností, když 

mě spícího vytáhli kamarádi, jo, tak na vojenské ubytovně hned pod Bambusu?? Víte kde to bylo? Jak je 

spořitelna. Teďka. Česká spořitelna. #00:12:21-7#  

 

V: Hmm. A pod tým byla restaurace? #00:12:24-6#  

 

R: Po pravé straně, po pravé straně sou schody, jo dolů. #00:12:26-4#  

 

 

 

V: No, no, no. #00:12:28-3#  

 

R: Voni sou i podél, ale po pravé a dete dozadu a tam sou schody do Bambus baru. #00:12:29-9#  

 

V: a tam byla, tam byla i hospoda potom, ne?  #00:12:32-3#  

 

R: Hospoda byla nahoře, v prvním patře. #00:12:34-3#  

 

V: aha. #00:12:36-8#  

 

R: V prvním patře byla hospoda, když dete nahoru, tak v prvním patře v pravo byla hospoda, byl to hotel a dole 

byl Bambus bar. Tak to bylo ??(jména) a takový ty osobnosti tady, jo. Franta Zloný?? bejvalej závodník tam 

dělal barmana, ne a taklenc. Tan už je po smrti. Tak tam sme se potkali. Tu zas vytahla kamoška, ta tady byla ze 

Špindlu, marodit, ne. #00:13:00-5#  

 

V: To je taky zajímavý. #00:13:02-2#  

 

R: Přijela marodit, měla ruku v dixu, no a potkali sme se v bambus baru, no a vod té doby, vod té doby to taháme 

už 46 let spolu. 

R: No a jak to skončim. přišel ten 68 rok, pochopitelně. No a ee, to byla rána pod pás pro mě, té to moje 

stranictví to bylo. Takový, že to bylo, jo. (smích) No a přišel 68., zrušili ten útvar, no, pochopitelně. Co se 

mnou?tak sem šel na velitelskou funkci, dostal sem četu, no, kluky na stavbách, dělali sme mosty, jezdili sme po 

republice, na plynovod sme dělali mosty, začali sme u ruskej hranic tam nebo u ukrajinskejch dneska, tam až a a 

skončili sme tam někde na Nitře. Postavili sme pár mostů pro plynovod a... #00:13:58-9#  

 

V: a vy ste je jako projektoval nebo co ste tam dělal...? #00:13:58-9#  

 

R: Ne, ne, ne, ne. To tam byli zase inženýři s ?? a tak dál.  #00:14:16-3#  

 

(motorka) #00:14:20-0#  

 

R: takže já sem byl s nima sám. Já sem byl ten výkonnej orgán. no a pochopitelně a teďka byly všelijaký ty 

prověrky, no, a tak dále, no a já sem tam setrvával na pozici pravicového oportunismo, no a  vykopli mě ze 

strany pochopitelně. byly všelijaký prověrky stranický jo, no a tam se dělaly sebekritiky, no a mně se do té 

sebekritiky moc nechtělo, no a já sem na schůzi vystupoval jako jedinej, jako jedinej, kterej nesouhlasil se 

vstupem sovětských vojsk a tak dále, jedinej. #00:15:00-6#  

 

V: Aha, otevřeně ste to prostě řekl? #00:15:02-6#  
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R: Otevřeně sem řekl, že nesouhlasim a tak dále, no a eště jeden kamarád tam byl, ale ten zas tak otevřenej 

nebyl, ale ten to slízl stejně, jako já no. No tak dospělo to, automaticky to dospělo k tomu, že byla situace taková, 

že v armádě už mám zavřený dveře. #00:15:22-3#  

 

(V: Dáme trochu, dáme trochu pauzu teď? Ono to tam asi potom nebude slyšet? #00:15:26-9#  

 

R: On to vypne. #00:15:33-9#  

 

(...) #00:15:40-3# 

 

 

R: Já se nakloním, no a takže no a spělo to k tomu, že ten můj kamarád, toho vykopli v květnu v 60. ee v 60. v 

74. a mě vykopli v říjnu v 74. byli sme oba odejíti, já taky teda no. a tedˇ teď to nastalo všelijaký ty peripetie s 

hledáním zaměstnání, jo, a tak sem zakotvil sem jako řidič náklaďáků, teď sem tahal nábytek, všechno možný, 

vagóny nakládal vykládal fošny, a tak dále, a pak jako dopravák, že nejsem žádné blbec. Jezdil sem s dodávkou, 

dělal sem cété, takovýho zásobovače a pro tu dopravu tam, no ale pak sem zjistil jednoho dne, při cestě z Plzně, 

v mlze, v plískanici a tak dál, že to nemá cenu, jezdit takhlenc, tak sem dal výpověd´ a hledal sem zaměstnání. 

#00:16:45-8#  

 

V: a tam ste dělal jak dlouho? #00:16:45-8#  

 

R: Štyry roky. #00:16:48-1#  

 

V: takže od 74 do 78? #00:16:52-1#  

 

R: tam, jo. No a v tým 78. sem dal výpověď. jo a ještě rok předtím sem eště dělal v lakovně tam, s tím že jedna 

bába, ne taková paní Králová, to je jedno, mně slíbila, že ať si to tam vošahám, že budu dělat mistra v lakovně, 

no ale rok utekl, a já sem se ptal, že voni mně řekli, že nemůžu vést lidi. Ze s...?? a já sem říkal, no tak nemůžu, 

tak sem dal výpověď. No a začal prosinec a já sem běhal po firmách ve Znojmě, a jo, jo, jo, jo, jo všelijaký místa 

mně nabízeli, a ještě poslední otázka dycky byla, členství ve straně a povídaj byl ste, a já povídám byl, no, tak 

můžete jít, tak sem takhle vodešel asi ze štyrech z pěti firem, až sem se naštval a napsal sem na UVKSČ, jo a z 

UVKSČ odepsali. #00:17:43-5#  

 

V: a co ste jim napsal tekrát? #00:17:43-5#  

 

R: Napsal sem jim, ee, to kde jako budu perzekuovat za svý názory, a proč to dělají a tak dále, no a voni 

vodpověděli, poslali to na OVKSČ tady, a pan Rychlík si mě pozval, tak sme tam prodiskutovali, jenže mezi tím 

zas přišla... #00:18:01-3#  

 

V: to ste měl fakt odvahu, že ste vlastně, že ste vlastně, že ste tam napsal otevřeně, otevřeně... #00:18:05-4# 

 

 

R: No to už je jedno, dneska (smích) už  ne dneska bych byl možná vopatrnější, no ale to je jedno. No a mezi tím 

v prosinci k nám přišla sousedka, velká komunistka, a vona řekla, že v její firmě tehdejší technický zahradní 

správě se uvolnilo místo zásobovača, jestli bych to nechtěl dělat, ale já povídám paní, víte jako já su rád a tak 

dále. a vona povídá, no zkusíme to tak  to zkusila a vod prvního ledna sem nastoupil eee jako nákupčí firmy 

technická zahradnická ?? města Znojma, ee, kde sem vydržel do roku, na tým nákupčím do roku osm, do roku 

zhruba 90. no a vod 90. roku po po převratu sem dělal šéfa na ?? českém tam byla údržba komunikace veřejného 

osvětlení, tak sem jim tam dělal vedoucího a dělal sem to tam dva roky. #00:19:02-2#  

 

V: Takže ještě jednou, od těch, od toho 88. do 90. ste dělal eee. #00:19:08-0#  

 

R: No od 78, 78 až 90 zhruba sem dělal toho nákupčího, samostatný referent tem to tehdy byl. #00:19:19-3#  

 

V: Hmm. A to vypadalo jak ta práce? #00:19:23-6#  

 

R: (smích) No zase to bylo ježdění, jo. Byl sem samostatnej, měl sem 1203 tehdy, jestli vám to něco řiká. Škoda 

1203, tehdejší jediná dodávka v socialistickým Československu, tak tu sem měl k dispozici, no a musel sem se 

starat prakticky vo všechno pro tu firmu, vod špendlíku, jak říkaj, po lokomotivu. Zhánět náhradní díly, 
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vošacení, ee, já nevim, semínka, rostliny, jo, a tak dále, pochopitelně spolupráci s vedoucíma provozu VND?? 

tehdy. A byla to poměrně zajímavá práca, ale byly to teda šílený nervy, jo. Mě to hrozně stresovalo tady toto. Mě 

to stresovalo, protože v tehdejším systému zehnat ňákou kravínu třeba na náklaďák, to bylo něco šílenýho. ee v 

mé povaze nebylo ee nebyly, do dneška nejsou úplatky. Jako třeba, pane doktor, vy tady máte kafe nebo tak, to 

já to zkrátka nedokážu, to je proti mý mýmu ego, jo. A tehdy sem to nedokázal, a proto třeba jiní měli lepší 

výsledky, pře jezdili nabyti všelijakým vínem a vokurkama a tak dále a já sem zkrátka tady toto nedokázal, jo. 

Čili takový úplatky dávat. No a přesto sem tam vydržel ehm takovouhle delší dobu, no. Ale pak se to votočilo, 

tak sem teda šel dělat toho vedoucího, to už tam nevadilo, moje minulost, že, to naopak bylo plus. (Smích) no a 

tak sem vedl ty lidi, no a mezitím manželku propustili, dělala celej život pak z toho Špindlu, vona dělala tehdy 

ve Špindlu, jak sem říkal na začátku, jak sme se potkali, ne, tak šla dělat do Znojma, dělala dělala v pekárnách, v 

cukrárně, pak přešla do potravin, do Pramenské?? cukrárny, kde dělala vedoucí. Byly tam tři baby, vona tam 

dělala vedoucího, a pak to zrušili, no a byla bez práce. No a jedny známí nám pronajaly tam dvě místnosti v 

rodinným domku, no a udělali sme si tam soukromou cukrárničku... #00:21:36-0#  

 

(přerušení) #00:21:39-3#  

 

R...No a eee jo moje žena teda začla s Irenou, ne, s dcerou, začly tam provozovat tu cukrárnu, já sem se jim 

staral vo všechno tam eee stroje sem jim zháněl, a tak dál. #00:21:52-9#  

 

V: Já sem nevěděl, že to měl tady, že to měla domácí. Já sem věděl, že dělá v cukrárně, to mi říkala, ale nevěděl 

sem, že tam vlastně dělala rodinej... #00:21:59-8# 

 

R: Měli, měli sme to tam na Starým Města na ulici U Bramky, no, to je vod Mikulášskýho kostela směrem dole 

náměstí Na Kopečku, jo. #00:22:08-6#  

 

V: U Bramky. Aha, tam asi nebylo moc lidí, že jako...? #00:22:12-9#  

 

R: No a rozjelo se to perfektně, teda rozjelo, a já po práci, co sem dělal toho vedoucího, tak sem tam chodil 

dycky o půl třetí umývat nádobí, pomáhat a tak dále. No a pak sem zjistil, že to nemá smysl, že tolik práce, dal 

sem výpověď, tam v tým, ne. Dal sem výpověď a přešel sem k ženě, kde sme skoro vydrželi až do roku vlastně 

2000 do konce roku, kdy moje žena šla předčasně do důchodu, a já sem si mezi tím, jak se to votočilo, po 

převratu. Na poslední na poslední den nebo dva dny sem chytl v novinách článek, že důstojníci propuštění podle 

zákona 11 článek 61 písmeno C mají nárok si požádat o rehabilitaci, tak sem šel na okresní městskou správu a 

mně řekli, hele poslední je tady. Tak sem si to tam napsal a rehabilitovali mě, nic z toho nebylo, ale zkrátka mě 

rehabilitovali. #00:23:12-5#  

 

V: a to znamená jako že, to znamenalo přesně co v tom...? #00:23:14-4#  

 

R: To neznamená nic, akorát že mně, dali mně, tehdy sem odcházel jako nadporučík a ...mě povýšovali až na 

podplukovníka, nemám z toho teda vůbec nic, jo. Akorát, že z toho byla šílená výhoda, že mě pustili v 55 do 

důchodu, jo. #00:23:31-3#  

 

V: Jo takhle, jo. #00:23:33-7#  

 

R: jo, jako bývalýho vojáka...bez ňákýho finančního nároku na něco ne, ale akorát, čili důchod mně vypočítali z 

toho, co sme si vydělali tady, jo a... #00:23:53-0#  

 

V: takže vám to ušetřilo skoro 10 let života... #00:23:56-4#  

 

R: Sedm let, sedm let. #00:23:56-4#  

 

V: Sedm let, to je hezký. #00:23:56-4#  

 

R: takže eee, to čověk ani nevěděl, že votevřel hubu v pravej čas na pravým místě. Tehdy to bylo v nepravej čas 

na nepravým místě (smích) a z dnešního hlediska je to pravej čas na pravým místě, jo, no. #00:24:11-8#  

 

V: snaha vlastně. #00:24:11-8#  

 



 

 

81 

R: no a co mezi tým, teďko, kde najímat?? ten život, co sme brali jako...Hmm měli sme kluka, měli sme holku, 

jo. Začátky byly krutý, jo. #00:24:22-6#  

 

V: a ty se vám narodily kdy, děti? #00:24:23-8#  

 

R: 68 a 71. #00:24:28-5#  

 

V: Takže Iriši, Iriši je...? #00:24:29-2#  

 

R: Iriši je 71, no, a Dalin je 68, no. #00:24:32-8#  

 

V: Jak se jmenuje syn? #00:24:32-8#  

 

R: Dalibor. #00:24:32-8#  

 

V: Dalibor. #00:24:36-7#  

 

R: Ta zas je Irena. (pauza) No narodily se děcka a bylo to krutý, nic nebylo tehdy, na mateřské dvakrát, že, a tak 

dále a všelijaký půjčky a a do toho přišlo, sem kamarádovi na vojně sem ručil na půčku,  a voni ho zavřeli, a já 

sem musel splácet a voni mně nevrátili ani korunu, jo. No do toho sem si tehdy koupil tehdy starou oktávku, ne. 

Pochopitelně sme ju měli dva měsíce a v Batátách?? do mě nalítl kořen, mladí kluci jeli a špatně předjížděli a 

vlítli do mně, a auta na sračku a hrozný peníze stála voprava, pojišťovna zaplatila jenom půlku a byly, byly to 

krutý časy. Kamarád, co sem měl, toho tehdy vyhodili z té vojny, tak říkal, vždycky když bylo Vojtěšku??, ještě 

dneska to říká: já se divím, že ste to tehdy přežili, ale přežili sme to, no. jezdili sme na Vranov a tak dálea 

všelijaký takový, sem tam ňáká rekreace podniková byla a. Potom ke koncu sestra manželky se vdala do 

Německa, do tehdejšího Západního, v kterým to bylo roce sakra, 78 78 nebo 9, to je jedno, v takovým ňákým 

roce se vdala do Německa. #00:26:07-1#  
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II. ČÁST VOLNÝ ČAS 

 

V: a jak se jí to povedlo? Do Východního nebo? #00:26:07-1#  

 

R: Ne, do Západního tehdy. #00:26:09-2#  

 

V: Do Západního. #00:26:09-2#  

 

R: No, zkrátka tam tehdy ňák se poznali, ne jo. #00:26:12-8#  

 

V: Takže takže ho pustili nebo utekla? #00:26:14-3#  

 

R: Ne, ne, ne, ne, ne. Normálně legálně se tady vdala, musela zaplatit, museli zaplatit rodiče její eee, pře vona 

měla ekonomku, tak se muselo za to, že vycestovala legálně, se vystěhovala, tak se za tu školu muselo zaplatit 

něco, tehdy to bylo tuším tak 8000, jo, což bylo tehdy hodně peněz docela. Její babička nebo i tchýně nadávala, 

jak špaček, že, no a tak dále, no ale a. Zase ti Západní Němci měli příbuzný ve Východním Německu. A ti 

Východní přijeli s těma?? to sme museli myslim hodně vzít na na na Velkopařezitý rybník u Telče, tehdy  tam 

byl nádhernej kemp, a tak sme tam jako hodně s rodinou jezdili. S děckama, a tam žila celá ta partia tady těch 

Němců, a přijeli tam Němci zhruba našeho věku zhruba s děckama, staří jako naše. Tak sme se skamarádili no a 

vod tý doby sme jezdili k nim do nádhernýho prostředí Árskýho lesa ve Východním Německu, na úpatí 

Aarskýho lesa v Nákým ?? tam měli chaty, tak sme tam jezdili, pak dycky každej rok sme tam jezdili k nim na 

chatu. A voni se objevili tady a já sem vod firmy technické správy zajistil tady třeba chatu tady v lese ?? sme 

měli firemní zas tam byl ňáké donašeč, které to udal, tak mě vodvolali, jo. Musel sem jim vysvětlovat, jak to, že 

je tam auto z DDR, jo, mezi tím se tam objevili ti známí ze Západního Německa,  a bylo to takový kompl to... 

#00:28:03-8#  

 

V: takže ti na ty srazy jezdili s váma, vlastně ti známí ze Západního Německa nebo? #00:28:08-3# 

 

 

R: Ne, ne, ne, ne, voni sem dojeli třeba navštívit ty svoje, pře voni sem neměli, jak navštívit, tak sme třeba byli 

ještě tady, jo, no. Ale jednó, jednó se tady našli, no, ale to je jedno, no. Takže bylo to všechno takový zajímavý, 

a my sme jezdili tam, sem tam se jelo do Maďarska k Balatonu a do Bulharska taky sme jeli v 60?? pořádal 

nádhernej zájezd do Sozopodu, tehdy to bylo na 6 500, to si pamatuju do dneška. Sme jeli já, žena, dvě děcka, 

doprava, ubytování ve stanech firemních tedy ČSAD a plus výměna tehdy bylo leva 10 korun nebo tak ňák, jo. 

tehdy bylo asi za 1600 korun bylo výměna peněz, jo, čili když vodpočítáme za 5000, za 5000 sme měli dopravu, 

ubytování, úplně nádhera, jo. tak sme tam třeba byli, takže to byla jedna z nejhezčích dovolenejch, ještě do teďka 

se kamarádíme s lidima, co sme tam potkali na té dovolené... #00:29:23-3#  

 

V: V Bulharsku? #00:29:23-3#  

 

R: V tým Bulharsku, no, si to spočítejte, to bylo v roce, Irena měla šest, v 77 eee to už je 37 let, jo, no, tak sme 

tam byli, no. A pak sme jeli sami třeba autama, eště když tady s kamarádama se známejma se jeli taky tam do 

Bulharska, to už teďkon je vo 10 kilometrů dál. #00:29:47-4#  

 

V: a to ste jeli jako jakoby bez bez organizovanýho zájezdu jako sami? #00:29:50-8#  

 

R: Ne, ne, ne, to sme jezdili sami, my sme měli Warburga, no a eště dvě auta s náma jeli, jeli sme tři auta. 

Pochopitelně kamarád hned havaroval za Slovenskejma hranicama v Maďarsku, tak musel si jet spravit vokno 

zpátky. A my sme ve dvou autech jeli dobrodružnou cestou, fantasticky dobrodružnou cestou sme se dostali až, 

vlastně až do Kitenu, v Bulharsku. Nádhera, jo. Po té cestě sme zažili, v noci třeba s Dalinem sme spali v 

Rumunsku, 10 kilometrů nikde nic, ne, parkoviště takový. Tak sme se tam, leželi sme na lehátkách venku a 

najednou v noci v noci (ťuká) já povídám co je, ne, a rozsvítím a najednou sem viděl dva páry vočí, ne. 

#00:30:48-2#  

 

V: Co ste viděl? #00:30:48-2#  

 

R: Dva páry očí svítící, a říkám si, proboha, co se to děje? Neřvi tady. Tak sem rozžl baterku a voni tam byli, pak 

sem se dozvěděl, že to byli divocí psi, ne a že to bylo nebezpečné. No a tak sem šel proti nim a... #00:31:08-6#  

 

V: V tom Rumunsku to bylo? #00:31:08-6#  
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R: V Rumunsku, tak se votočili a ťapali pryč, a tak sme zalehli zpátky. Té takový skládací lehátka to byly, no a 

voni přišli zpátky a já řikám, to je nebezpečný, tak sme zalezli do auta a vod tý páté sme spali v autě a pak sme 

se vydali dál. No říkám, takový věci sme po cestě potkávali, moře bylo nádherný teda, krásný. No takže teda 

taklenc se jezdili, no. takže bylo to docela dobrý tehdy. #00:31:46-3#  

 

V: A poprvý ste byl u moře v tom Bulharsku nebo? #00:31:46-3#  

 

R: V Bulharsku, noo a pak eště musím říct, že ve 82, což což byla perlička, bylo na ČEDOKU, tehdy naproti 

Baťovi, to už si taky nepamatujete, naproti Baťovi, teď je tam, co tam je.... #00:32:13-4#  

 

(domlouvání se, co tam teda je) #00:32:13-4#  

 

R: No, no, tam je ČEDOK, a voni měli měli ee, vyvěšený že, vlastníma autama do Jugoslávie. Předtím sem žádal 

x krát do Jugoslávie, zamítnuto, zamítnuto, zamítnuto, ne. A tak sme se přihlásili k Čedoku já se ženou, ještě 

sem to honem šel řít kámošovi, a ten říká, já by sem se tam přihlásil. Pak sme to řekli ještě 3. kamošovi, ne, no a 

měli 6 volnejch míst 6 8 volnejch míst bylo, takže my sme byli, my sme zebrali 6 no a... #00:32:45-9#  

 

V: To bylo takhle omezený vlastně jakoby...? #00:32:37-5#  

 

R: To bylo rozdělený přídělama a musel na to dostat tehdy eee, jak bych to řekl, něco jako výjezdní doložku. 

Doložka byla do Německa a my sme třeba na pozvání jezdili k té její sestře. Do Německa byla výjezdní doložka 

a to schvalovali e, výbor, domovní výbor a KSČ v práci, a tak dále, jo a . já sem jim šel hodně na nervy, dycky 

když sem se vrátil z Německa, tak sem vykládal, že udělám schůzi v technické zahradní správě s dotazama, 

můžou se mně ptát, jak to vypadá v Západním Německu, ne. No a pak už byly problémy mě pustil, ale pak už 

vždycky mě teda pustili, ne. No a, vo čem sme to mluvili. Jo ale ta Jugoslávie, jo. No tak podařilo se nám teda 

dostat ty doložky nebo ty, ty, já nevim,  ty víza nebo co to bylo. Tehdy se musel vrátit zelenej pas, udělal se 

šedej pas, jo. #00:33:46-4#  

 

V: to bylo speciálně do tý Jugoslávie vlastně? #00:33:46-4#  

 

 

R: Speciálně platil jenom do tý Jugoslávie. A voni mysleli, že rodiny budou utíkat z Jugoslávie. Přes Jugoslávii 

do Itálie a tak dál, pře to bylo ještě celá Jugoslávie, Slovinsko, všechno byla to byla jednotná, jednolitá země, že. 

#00:34:03-4#  

 

V: To byla svobodnější než...? #00:34:03-4#  

 

R: Bylo to, dneska i Slovinsko, Chorvatsko, a tak dál tehdy to bylo Srbsko, to bylo všechno dohromady a 

hraničili Jugoslávie s Itálii vlastně, že, tam u Terstu, no. #00:34:12-8#  

 

V: A s Rakouskem. 

 

R: to je jasný, to je jasný. Vono se hlavně utíkalo teda do Itálie a přes moře a tak dál, no. Byly, byly to teda 

perličky. To sme se tam dostali a byla to jedna z nádhernejch dovolenejch autama zase dobrodružný cestování 

no. A eště vám něco řeknu, když sme jeli do toho Bulharska třeba vono to bylo 1600 kilometrů tam a zpátky, jo.. 

#00:34:38-7#  

 

V: 1600 tam a zpátky, jo, takže. #00:34:40-6#  

 

R: Čili 3200 čistá... #00:34:40-6#  

 

V: Jo takhle. #00:34:40-6#  

 

R: čistá cesta jo, bez výletů a tak dále. Narvaný auto, nosič na střeše, balík, narvaný auto děcka seděly vzadu, 

mezi nima eště spacáky a tak dále. A teď sme byli třeba v Brně na na autosalonu ?? a tam sem se bavil a von 

řiká, to to to auto to má jenom 65 koní, s tím byste se, ty ty nový auta, jo. A já povídám, taky tyhle starší než vy, 

tak do 30 let, ne, a já povídám, mladý muži, když vám řeknu, že sme cestovali s Warburgem, který měl 50 koní, 
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jo, teď sem mu řekl, co sme tam všechno měli, a jeli sme do Bulharska a zpátky, tak mu spadla brada, jo, pře 

dnešní lidi si nedovedou představit auto, který nemá sto koní a jet d ním třeba do Rakouska a zpátky, jo. 

Všechno to musí být nadupaný, a my sme jeli s takovým chudáčkem, jo. Dobrodružná cesta, tam možná i béčko 

1000 to by se měla 45 koní nebo 42 a všechno sme to zvládli krásně, jo. Takže sem měl  dodocela dobrodružnej 

život tehdy, no. #00:35:54-5#  

 

V: To je hezký. A do toooo, do tý Jugoslávie, když ste tam vlastně přijeli, tak jak jak jak třeba spíš do toho 

Bulharska pro mě, vypadala, jak jak třeba probíhalo to zařizování při předtím, než ste se tam dostali. Byl to 

problém třeba dostat...? #00:36:08-5#  

 

R: Vůbec ne. Vyměnit peníze, vyměnit peníze a cestovní doložka, top byl takovej papír, kdo neměl pas, tak 

získal takové, takový léstro, tam bylo méno, to se vypsalo, to byla příloha k občanskému průkazu nebo tak ňák to 

bylo, já nevím, jo. A pak si musel mít slovní? devizový prohlášení, kam se napsalo méno, a co jako všechno 

čověk sebou vyváží, to bylo do všech států bez výjimky. Zlatý prsten, prsten s kamenem, zlatý řeťázek, náušnice, 

fotoaparát, dalekohled, blbiny, nafukovací lehátka... #00:36:44-2#  

 

V: Všechno tam muselo být? #00:36:45-4#  

 

R: Všechno se tam takový věci, se muselo psát. Stan, jo, to se tam muselo napsat a celníci si to na hranici 

zkontrolovali a zpátky to kontrolovali, jestli to vezeme zpátky, že, no. tak to bylo zajímavý, no a zase když sme 

jeli do Německa, tak kontrolovali na hranicích, to, to ani nebudu povídat. to bylo něco tak ponižujícího, až to. 

My s Warburgem stáli a vedle nás autobus a tam byli západní turisti nebo Němci nebo Holanďani, a ti se dívali 

na nás dole a my tam u auta rozložený naprosto všechno, jo. #00:37:22-4#  

 

V: To byli i vlastně východní Němci? #00:37:25-9#  

 

R: Ne to dělali naši, když už sme jeli dom. #00:37:26-5#  

 

V: Jo, Češi, jo. #00:37:29-9#  

 

R: Ze Západního Německa, i z Východního Německa, to bylo strašný prohlídky, no. #00:37:34-7#  

 

V: takže ste si legálně ste si nemohli dovézt nic? #00:37:34-7#  

 

R: Prakticky nic. #00:37:38-6#  

 

V: nebo co bylo...? #00:37:38-6# 

 

 

R: ňáký ňáký suvenýry možná, ale z Východního Německa se vozily dětský voblečení, jo, povlečení, záclony, 

jo, takovýdlenc krámy, dovezli sme to, jo. třeba kámoš, co vez z Východního Německa takový štěstí neměl, 

tomu to všechno zebrali. #00:37:56-9#  

 

V: A vy ste to schovali nebo jak ste to dělali? #00:37:58-3#  

 

R: Třeba ee koupili sme záclony, Die Gardine německy, a byli sme u těch známejch, u těch východních Němců a 

já sem přemejšlel, jak. No a pak jim říkám, Doris. Doris byla zdatná švadlena, měl sem polštářek v autě. 

Polštářek, to dala do polštářku a zašila mně ho nazpět. A v tom sem měl záclony. (smích) A takhle se to dělalo, 

no. To byli všelijaký zajímavosti. Nebo na celním devizovým prohlášení se nechalo, tam byly takový kolonky, 

tak se tam napsala veš, aby tam nechala místo, a tam sem třeba dopsal dalekohled ??, tady ho eště mám 

#00:38:43-4#  

 

V: tak ste tam dopsal vlastně... #00:38:45-9#  

 

R: Tak sem ho tam dopsal, a byl tam? Byl tam no. Ňáký jiný věci, to nešlo no, ale takhle se to dělalo, no. A z 

zoho Západního Německa, když sme byli u té její sestry, tak... #00:39:05-6#  

 

(přerušení) #00:39:07-7#  
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R: Takže taklenc, taklenc to bylo, no tehdy. Bylo té kontroly, na těch hranicích, to bylo, eště dneska, když 

projíždím, nebo pár roků tady deset let, dycky, když sme jeli  tam třeba tam do ňákejch států a jeli sme přes 

hranice, dycky měl čověk divnej pocit, jo. To teďka nemáte, jo. #00:39:25-8#  

 

V: Ste z toho úplně, ste se toho úplně nezbavil. #00:39:28-1#  

 

R: Ne, toho se člověk nezbaví, přes ty hranice, jo. Vím, co to bylo, jak sme měli rozebranej Warburg kolem a ti 

jenom čučeli z toho autobusu z té výšky ty lidi a kroutili hlavama a.... #00:39:44-9#  

 

V: Nechápali? #00:39:44-9#  

 

R: Nechápali, my sme třeba tehdy vezli, blbá kalkulačka, ne. No, stála, já nevim, 10 marek v Německu tehdy, já 

sem to měl pěkně schovaný, sem si koupil takový autíčko. V takový plexisklové krabičce a to bylo na takovým 

podstavcu, tak sem to dal tu kalkulačku do toho podstavce zespoda.....tak jako aby nezavázela, tak jak oni to 

prohlíželi všecko ne, nenapadlo je to otočit třeba, jo. Když bych měl takový věci, no. #00:40:17-6#  

 

V: Aha to ste to měl pěkně schovaný. #00:40:20-9#  

 

R: Ke koncu, ke koncu potom nebo peníze, čověk usmolil do 20 marek blbejch, ne a kam, tak se to muselo 

všechno schovávat, to prohlíželi, když se jelo tam a ke konci, potom v 89. eště v létě, tak to už byli benevolentní, 

jo. To už popustili prakticky všechno, to už jim bylo jedno. #00:40:41-8#  

 

V: To už asi cítili, že už....#00:40:43-7#  

 

R: už to, už to cejtili, žese nic neděje, ale předtím, to to bylo hrozný. Dycky se čověkovi stahovala riť, až z toho 

východního Německa. Z Bulharska se nic nevozilo, no a z Maďarska, ňáký rifle tam, to....Bylo to zajímavý 

tehdy, jo. #00:41:02-8# 

 

 

V: To jo, a jakej, jakej byl pro vás ten vlastně, jakoby to, že ste viděl to Západní Německo? #00:41:07-5#  

 

R: No, to byl to ško. Byl to šok už, už na hranicích, když čověk jel tam, prohlídka, teď sme projeli tím pásmem, 

a tam byli dva prďoli, seděli v bódě, ne, podíval se do pasu a  #00:41:29-3#  

 

V: Jako západní strana, jo? #00:41:27-8#  

 

R: No, popřál dobrou cestu a to bylo všechno. Zpátky sme zase projížděli, to si nás ani nevšimli, jo, tehdy. To 

bylo ale Východní Německo, Maďarsko, Polsko, kterejkoliv stát, štády jak hrom.  #00:41:47-5#  

 

V: A v tom Západním Německu, to ste, to ste byli kde? #00:41:50-7#  

 

R: My sme jezdili k té její sestře na návštěvu.  #00:41:52-4#  

 

V: Aha, a kde kde to bylo? #00:41:52-4#  

 

R: To je až u Hannoveru, tam nahoře. #00:41:56-9#  

 

V: Jo, jo, jo. #00:41:56-9#  

 

R: No, tam, a pak sme se ještě stavovali tam byla, holka ze Znojma, co emigrovali kdysy celá rodina, tak ee, u 

těch sme se stavovali po cestě, sme tam vždycky přespali, tam aj zpátky dycky a. Byl to jinej život, no. Jak 

řikám, my sme první, řikám, uděláme první zastávku, sme se stavovali v W/Bambergu? ne. Když sme tam jeli 

poprvně. Řikám, nesmíme tam bejt s votevřenýma hubama, ne, aby sme tam u těch známejch nepůsobili ne, u 

těch známejch nebo u téí rodiny ahh, tak sme si prošli Wamberg, podívali sme se po výlohách, aby sme se trošku 

(smích) aby sme teda viděli, co a jak, pak sme teda nasedli a jeli sme dál, no, a bylo to zajímavý, no. No a řikám, 

pak to tady přišlo, no, a začalo se jezdit, a když jiný už byli jiný dovolený než tam, že, a už autobusama se začalo 

jezdit, něco autem něco autobusama... #00:42:59-2#  

 

V: Jako po 90 myslíte nebo...? #00:43:01-5#  
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R: No, po 89, no. To už bylo trošku něco jinýho, no. Na jiné úrovni. Sme jezdívali hodně do Maďarska do Bíku, 

do těch lázní termálních... #00:43:12-0#  

 

R: Biku, tam bude, rodiče tam teďkon vodjeli, dneska. #00:43:16-5#  

 

R: No tak každej rok sme tam jeli autama, tři auta, furt sme to takhle táhli, taková trojpartýta. Dycky sme tam 

dojeli, já sem byl na parkovišti....??? sme spávali v autech, a šli sme tam, sme se vykoupali celej den, přespali 

sme další den do vodpoledne, no a jeli sme dóm. #00:43:36-5#  

 

R: hmm. a to ste dělali až po revoluci nebo až...? #00:43:41-8#  

 

R: Před, před, před, před, před, ještě před a po po taky teda, jo. #00:43:47-6#  

 

V: takže nepotřebovali ste mít objednanej ňákej hotel, abyste, aby vás, to prostě bylo úplně jedno...? #00:43:47-

6#  

 

R: Ne, ne. My sme v hotelu nikdy nespali, ani do toho Bulharska po cestě. Prostě dycky v autě sme spali, jo, to 

řikám, jeli sme z Bulharska, tam sme byli s autem, s autobusem poprvně, a s autem jednou podruhý, no a říkám, 

sme byli před před Budapeští, a říkám, už dál nejedeme, potřebujeme se vyspat, tady je ulička doprava. tak sme 

zajeli uličku do prava, a já řikám, tady bude klid. Jedno auto, druhý auto, třetí auto. Doprostřed staneček, tam 

spaly děcka, ne. No, my sme spali v autě, no a na jednou randál jak sviňa, já řikám co je, ne? No a my sme byli 

přímo na přistávacím a startovacím ?? (smích) letadlo?? a voni kolem desáté, jedenácté přestali lítat, tak sme se 

vyspali, jo, jak řikám, to sou takový perličky, z těch našich dovolených, tajle to. #00:44:50-6#  

 

V: To jo, takže ste vždycky buď pod stanem. #00:44:53-2#  

 

R: to sme jezdili, tady sme jezdili pod stany, tamlenc na dovolenou pod stany, v Jugoslávii pod stany, v 

Bulharsku pod stany, to bylo s tím ČSAD nebo soukromě. Do Maďarska pod stany, akorát kde sme spali v chatě, 

tak to bylo to Východní Německo, to sme jezdili k těm známejm, no. A pak sem koupil tady ve 84 tady toto, 

tady tu ruinu, no a začali sme budovat, budovat a budovat, a budovalo se ee, vlastně letos je to třicet let, co to 

máme tady a budovalo se stylem vejplata, nakoupilo se pět pytlů cementu, dovezlo se to sem a dělalo se do 

spotřebování, jo. Nebo se našetřilo víc peněz, vlečka, třeba z těch cihel, takovejch těch buchet?? ne. Odvezlo se 

to tam zase nebo fůra písku, fůra štěrku. tímto způsobem tak sme do dělali 10 let, sme to dávali dohromady, no 

sedm, let, no, pak už se dělali takový dodělávečky jenom. Takže toto, toto nám jako hodně...nechal sem tady 

dost, všechno sem si dělal sám, kromě vomítek tady s Dalinem, sme to budovali s Irenou a teďkon vidím, jak 

tady hromada štěrku vytahali po půl kýblech ten štěrk a dávali mně to tam do voken a tady sem jim dal cíle, 

podávali mně to do voken, aby došáhli vůbec, pře ten měl 16, Irena 14, tak....Budovali sme, budovali sme a 

budovali sme budovali sme až sme to dobudovali tady. #00:46:40-2#  

 

(přerušení) #00:46:46-3#  

 

R: Každá sobota neděle se to dělalo, no, bylo to pestrý, no a pak se to dalo dohromady trošičku a kromě vomítek. 

Vomítky mně dělal jeden známej, bohužel už je teda po smrti, no. Tak sem si to dělal všechno sám. #00:46:59-

2#  

 

V: takže sem ste vlastně jezdili od toho 84 sem do do do Olbram kostela ste jezdili každej víkend? 

 

R: Každej víkend, a až sme měli tu cukrárnu, tak vlastně po po převratu sme tady vlastně fuu celý léto, jo. Bývali 

sme sem jezdili jenom na ty víkendy. A nebo někdy aj vodpoledne se jelo dělat a tak dále třeba nebo tak. Ten byl 

v učení v Kuřimi a Irena jezdila do školy. A zase Irena jo, dala si žádost na střední školu tady, no a přesto, že 

udělala všechny přijímačky a tak dále, tak zase otec vykopnutej ze strany, tak ju nepřijali, bylo to, bylo, bylo to, 

to je zajímavé případ, ne. No a já sem se s tím nespokojil, já sem říkal, kdyby byla dcera jak kluk, ten to flákal,  

tak sem říkal, ať se vyučí, vpořádku, ne, ale vona byla takovej studijní typ, a říkal sem si aby šla dělat někde 

prodavačku potravinářskýho zboží, to ne. Odvolal sem se, došlo mně, je přijatá na uební obor prodavaka zboží 

proti tomuto už není odvolání, tak říkám, kurva, kruci. #00:48:12-2#  

 

V: To bylo v kterým roce to bylo? #00:48:15-5#  

 

R: Irena 71 se narodila plus 15, no, kolik to bylo? #00:48:24-0#  
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V: 86. #00:48:24-0#  

 

R: 86, 85 řekněme 85 86, jo, tak já sem jí říkal, tak to teda ne, někde sem si zo takovej cyklostrojovanej, víte, co 

to bylo cyklostroj To se jelo, to se natřelo čímsi, a tak se cyklostrojovalo? něco jako kopírka, jo, tak se lítalo a 

lítaly z toho takový listy, to byly takový modře jako obtištění, to, co se napsalo na stroju, ne. To byl 

cyklostrojovanej výtisk, seznam všech středních škol na jižní Moravě, tak sem si to prošel a teď sem byl ten 

nákupčí, byl sem, tak sem z práce se blížil? ze svýho služebního telefonu a volal sem na všechny dostupný školy, 

jo tady Mikulov jo tady tak zkoušel, dycky mně řekli, co je v tým za háček, já povídám, no su vykopnutej ze 

strany, tak to ne, vodešli, zavolal sem do Moravskejch Budějovic a ředitelovi, prosim ředitela a teď sem mu to 

řekl, a von povídá, co je v tom za háek, a já povídám, no tak su vykopnutej ze strany jako otec. Von povídá a nic 

jinýho v tom není, ňákej zločin nebo tak? Já povídám ne, víte co, můžete přijet? Já sem mu to řekl, že už nemá 

jiný odvolání. Von povídal na to se vykašlite, přijeďte, jestli můžete. Šel sem za svou šéfovou v práci, tak že teď 

sem to řekl, ta to ňákým způsobem pochopila, sedl sem do auta, jel sem tam. Von mě posadil v ředitelně naproti 

sobě, sme si to znovu sem mu to řekl, jak to je. Von řekl, sedněte si, sem mu to napsal na stroju, zalepil obálku a 

řekl hodtě na KNV do Brna, Krajskej národní výbor, za soudružkou XY, to už si nepamatuju. Té to dejte jedině 

do ruky, tak sem jí to dal do ruky, dojel sem do Brna, dal sem jí to do ruky a čekali sme za 14 dní nebo za tejden 

došlo, je přijatá na gymnázium Moravské Budějovice. Čili takhlenc to bylo tehdy, ne ženská? mohla všechny, že, 

no. #00:50:33-2#  

 

V: ale to je fajn, že ste, že ste, že ste to nenechal být tady toto. #00:50:33-9#  

 

R: No, to sem, to sem řikal, to nenechám teda tady toto, mm mm. #00:50:39-3#  

¨ 

V: A když ste, a jakou máte vzpomínku na naši na srpen 68? #00:50:45-5# 

 

 

R: Srpen 68 mám vzpomínku šílenou, sme bydleli, sme byli manželé dva měsíce, čekali sme děcko, pochopitelně 

to bylo tak, že se lidi brali, když už čekali dítě. (smích) #00:51:00-6#  

 

V: A kde ste bydleli ve Znojmě? #00:51:00-6#  

 

R: eee Tehdy to bylo Kosmonautů, Horní náměstí. #00:51:02-6#  

 

V: Horní náměstí, jak je teďkon Baťa? #00:51:05-9#  

 

R: Jak je Baťa, ten rožák tam Václavské náměstí a Horní náměstí tak to je rožák, tak tam bydleli její rodiče... 

#00:51:17-1#  

 

(domlouvá ní se, kde to bylo) #00:51:34-6#  

 

R: ...no a tak sme spali a v noci najednou slyším bouchání kamení do vokýnka a říkám, co je? Tam byl kamarád, 

taky voják, ne, taky poručík a bouchal mně a řiká, volal, zapni si rádio. Já říkám, co se děje? Okupujou nás 

Rusáci, a já povídám sporostě ne, tak sem si zapl rádio, no pochopitelně už sem nespal do rána, ne, No tak sme 

zašli do kasáren, tam všichni staří důstojníci ruky, hlavy v dlaních, skuhrali tam a tak dále. Hrozný, mě poslali, 

jak se to tady sakra menuje, Štitary, jede se nahoru na Zálesí, Štitary, a do lesa na Helenin dvůr nebo tak ňák, 

tam je vodbočka na pláž, a eště vejš, eště nahoře eště vodbočka do leva, tak to je jedno, tak tam sme měli aj 

dvacet vojáků, tak sem tam jel, abych je uklidnil. Tak sem je tam jel uklidnit, řikám, hoši, sebrat čepice, nechat 

tady vopasky, pře beze zbraně, že došli sme k silnici, pře už tam byly kolony Rusáků, letadla lítaly, jo, no, tak 

takovou mám vzpomínku. No a pak se to dělo, pak se hlasovaly všelijaký rezoluce, důrazně, no a dál je to to 

vono a tak dále, no. Mně se to šíleně dotklo, no. #00:53:07-1#  

 

V: a pak ste vlastně říkal, že kvůli tomu musela aj ňák, že vás vlastně eee, že ste přestal v tý práci aj ňák, kvůli 

tomu. #00:53:11-7#  

 

R: No, kvůli tomu, no, pak pak to bylo, pak byla ee, pak přišly ty prověrky stranický, ty došly nějak začátkem 

nebo koncem roku 68, byly ty prověrky, no. #00:53:29-0#  

 

V: to byly, to byly eště docela ty brzký vlastně vy ste byl u zdroje. #00:53:32-5#  
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R: jako lampasáků tehdy prověrky, a tak každej sme měli provést sebekritiku. Já sem ju provedl tak, že sem ji 

napsal, že s tím nesouhlasím, bla bla bla, takový ty vokolo, no, to byl jeden hřebík do rakve, pak mně volali, že 

sou ty volby sou záležitost komunistů, přijeli dycky...? další hřebík do rakve, výhrady proti vyvěšené sovětské 

vlajce, nesouhlas se vstupem vojsk, no, tak se to nakupilo, no, až mě vykopli a bylo. (smích) #00:54:01-5#  

 

V: a vlastně od tý doby co, co ste vedl ve Znojmě vlastně ředitelskou, pře mě zajímá ten čas 68 až až 89, takže 

vlastně ten čas, kdy ste, kdy ste vlastně bydleli už ve Znojmě... #00:54:14-2#  

 

R: No to sme pak dostali sme garsonku... #00:54:15-9#  

 

V: a jak, jak vypadalo třeba, když ste přišel z práce domů, jak vypadal potom váš váš den, zbytek dne, jak ste 

strávil? #00:54:22-8# 

 

R: No tak já sem přišel domů až k večeru, až kolem páté, jo, a abych vám pravdu řekl, tak už si nepamatuju nic 

moc, akorát si pamatuju, že v zimě, kdy se ten syn narodil, ten se narodil v 68 v prosincu, nebylo uhlí. No, tak 

sem šel, zháněli sme uhlí, my sme neměli čím topit, jo. #00:54:47-7#  

 

V: a to už ste bydleli, to ste bydleli eště pořád v tam? #00:54:49-1#  

 

R: My sme bydleli eště. #00:54:50-8#  

 

V: u rodičů jako? #00:54:50-8#  

 

 

R: U těch rodičů, tak tam byly ? paliva, tak sem šel na radnicu, dostali sme donášku? na 50 kilo uhlí neboli jeden 

pytel. Tak sme vzali se ženou sánky, tehdy byly uhelný sklady, tam jak je teď autobusový nádraží, jo. Tak sme 

tam zašli mezi kolejama autobusama tam tam bylo jenom místa, tam sme vyfasovali, zaplatili pytel uhlí, a jeli 

sme dom, to si pamatuju dodneška, ale co. Abych vám pravdu řekl, co sme dělali po vodpoledni, to už je tak 

strašně dávno, jo ee ??-? pře to se dělalo ?? chodil do pěti, soboty neděle, každou druhou sobotu a neděli byla 

služba dozor, na té vojně, sem byl v kasárnách, vod rána do večera. No a pak, když bylo volno. Chodilo se do 

kina, tancovat do Bambusu, no to sme chodili zase. #00:55:48-9#  

 

V: a jak vypadal takovej večer v bambusu? #00:55:53-9#  

 

R: Vypadal dobře, tam sme zašli, tam byl pan Rozporka, vočistil nám podrážky na botech, zaplatili sme vstupný, 

sedli sme si tam, tam bylo všechno z toho rákosu, neboli bambusu, tma, poručili sme si flašku vína, no a hrál tam 

Vilda Bera?? známá osoba dneska, jo, to když budete pátrat tady, tak sou tady ty Roupcové a takový ty ve 

Znojemsku, jak to je tak Vilda Beran povídá: vedoucí skupina ten hrál taky ty tvorby a rockenrolly, a to se nám 

strašně líbilo, no, tak tam sme chodili, pokud možno pořád. Pak se chodívalo ee, pak sme dostali tu garsonku Na 

Smetánce, tam sme bydleli tři. #00:56:35-9#  

 

V: Smetánka, to mně něco řiká... #00:56:35-9#  

 

R: Smetanova, to je... #00:56:41-9#  

 

(domlouvání se, kde to je) #00:56:41-0#  

 

R: ...tak tam sme bydleli, rok v garsonce, pak sme dostali jednopokojovej byt na Pohraničí, dneska Rosweltova a 

pak sme dostali v 72. v 72. byt tady nahoře na sídlišti, v týmž baráku ale v přízemí. A to bylo plesnivý, to byly 

peripetie, tam sme měli teploměr, hádal sem se s nima, ne a eště, než mě chtěli vyhodit, tak sem řekl, jestli 

nedostanu jinej byt, tak že dám sám výpověď, ne, tak mně dali byt v únoru a pak mě vyhodili... #00:57:39-1#  

 

V: Jako v práci ste...? #00:57:39-1#  

 

R: Jako voják. Čili eště sem dostal vyměněnej byt do třetího patra, v únoru, a v říjnu sem letěl z armády. (smích) 

Takže, takže takle jak to vyšlo šul nul. No a tam už se, tam už se zase chodilo k Rakušanovi... #00:57:58-3#  

 

V: takže ten byt ste dostal eště před tím, než ste skončil, ne než ste vystoupil ze ze strany nebo to už...? 

#00:58:04-3#  
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R: ne, já sem nevystoupil, já sem byl vyhozen. #00:58:07-6#  

 

V: aha, oni vás vyhodili. Ten byt ste dostal eště před tím? #00:58:11-0#  

 

R: Ne, ne, ne, ne, ne, ten sem dostal potom. Anebo...? já vám to řeknu, pře sem byl velitel a velitele voni neměli, 

voni měli všechno možný, voni měli majory, těch jak nasranejch bylo tehdy, těhle těch těch štábních, ale kdo by 

velel těm vojákům nebyli, kdo by tomu rozuměl těm voslům a tak dále, tomu rozuměl jenom ti kluci, co z toho 

učiliště. Pře ti staří majoři to byli všechno ee to bylo nalitý do armády v 50. letech a to byli zedníci, jo, to byli 

ševci a tak dále, jo To byli ševci a voni pomalinky dostávali ty hodnosti, tak se dopracovali na majory, tam 

skončili a dělali štábní důstojníky, to znamená, to znamená papírovali. Ale těm vojákům nikdo těm vůbec 

nerozuměl... #00:59:05-1#  

 

V: takže vás tam potřebovali taky...? #00:59:05-1#  

 

R: Voni mě potřebovali jako velitele těm klukům, tomu musel rozumět, to voni, my sme byli stavět první most a 

voni ti majoři, sme tam byli, a voni nikdo nevěděli, vo co de, jo. Čili a pak mě tahali a toho kámoša tahali na 

všechny mosty. #00:59:23-8#  

 

V: hmm. No a pak ste říkal, že ste chodili vlastně k Rakušanovi... #00:59:25-1#  

 

R: K Rakušanům. Pak sme vchodili hodně k Rakušanovi do sklepa, jo, do sklepa jako tancovat, nebo eště do 

hospody, předtím byla hospoda, to je teďka všechno pryč, teď to tam nestojí za nic, jo. To, to, to je vymazaná 

firma pro mě. Jak se šlo do sklepa ze zadu, tam eště v tým přízemí tam byla hospoda, tak tam sme chodili na 

pivo, zase se známejma a nebo ee soboty sme chodili nebo pátky do sklepa jako si zatancovat na vínko a tak dál, 

to se kupovalo nahoře v hospodě, šunka po cikánsku, taková topinka, na tým šunka, s lečem a tak dál. 10 korun, 

bašta jak hrom,  to dneska nikdo nezažijeme, jo, takový věci. Nebo ee tehdy, jak sme jezdili na ty na ty dovolený 

naše konzervy jo, dneska už mávneš nad konzervama, jo, jáí se ani nedivím. tehdy to bala konzerva, se 

votevřela, tam bylo dovopravdy maso, tam byly párky, to ňák chutnalo. My sme byli s manželkou před deseti 

lety autem sme vobjížděli Francii sami dva, taky se stanem, ne, no. A nakoupili sme konzervy, a to se nedalo 

žrát. (smích) Já řikám, co to je, já sem to vodevřel a tam na tým víku byla přilepená jakásy hmota, já řikám, 

proboha co to je, tady toto, a to mělo bejt, já nevim, vepřový maso nebo nebo segedýnskej guláš nebo něco. to je 

hnus, to zase za komunistů byla klobása, byla klobása, maso bylo maso, párky byly párky. Tehdy tuňák s vejci, 

se šunku a s vejci. Nebo tuňák nebo šunka s vejci, to byly vajíčka v tej konzervě, žlutý vajíčka, krásný kousky 

masa. Dneska je to hnusná šedá bílá beztvará nechutná hmota, jo. To zase (zaklepal) za komunistů konzervy 

byly teda špičkový proti tomu, co je teďka. #01:01:28-8#  

 

V: hmm. ty konzervy. #01:01:28-8#  

 

R: Hnus, hnus, fialovej hnus. Proto teďka, když někam jedeme, tak si koupíme takovej sáček a tam se do toho 

příde voda, a v tým sou těstoviny, povaří se to, do se dá pak jest, jo. ale konzervy jako masové, to né. #01:01:45-

7#  

 

V: to radši ne. takže když ste jeli na dovolenou, kdysy, tak ste vlastně eště před převratem, tak ste dycky brali s 

sebou všechno s sebou a nekupovali ste si nic? #01:01:52-9#  

 

R: Všechno s sebou, všechno s sebou, a tak se kupovali akorát rohlíky a chleba jo, a pití ňáký, jo. #01:01:59-9#  

 

V: takže konzervy se, takže konzervy na prázdniny a stačilo to. #01:02:04-4#  

 

R: No, to se bralo, auto bylo narvaný, auto sedělo tak, vejfuk sem tahal po zemi to pomali škrtalo, ne. a taklenc 

se jezdilo. #01:02:11-7#  

 

V: a po Česku ste jezdili kam na dovolené, když ste byli tady. Na tu Šumava ste říkal, že ste jezdili... #01:02:19-

2#  

 

R: tam sem jezdíval já, eště na ty brigády. My sme jezdili hlavně Velkej pařezitej rybník tady u Telče a nebo u u 

lyžáku tady Jižních Čech, tam je nádhernej rybník a jmenuje se to Zvůle, nádhernej. Tak tam sme jezdili, čili 

Velký pařezitý rybník a ta Zvůle, tam sme vlastně trávili dovolený. #01:02:48-3#  

 

V: To ste přijeli a stan... #01:02:48-3#  
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R: Stan, stan, nahlásili sme se na recepci, vybrali sme si místo, zapíchli auto a postavili stan. A tam sme byli 

třeba deset dní, 14 dní. #01:03:01-0#  

 

V: a co ste dělali...? #01:03:01-0# 

 

R: Koupali sme se, koupali, chodili sme na borůvky, na hříbky, na dřevo, abysme večer mohli dělat voheŇ, jo. 

Anebo sme su udělali třeba vejlet do Jindřichova Hradce, nebo takhlenc jo, co bylo blízko, se podívat. Na ňákej 

hrad, mě hodně jako zajímá středověk hrady a tak dále, keltská minulost toto, tak kvůli tomu jezdim do dneška 

na ten Novej Hrad, kde sem dřív chodil jako čundrák, jako 15 letej kluk a někde sem se to dočetl, že, že tam 

dělají, to je ňáká, já nevim, jak voni si řikají, to je ňákej spolek něčeho, že ten hrad si vzali do podnájmu, koupili 

ho za korunu, a budovali ho a že tam dělají každý velikonoce, že tam dělají takzvaný ňáký trhy a tak dále. tak 

sem tam zkusil jet, de se tam teda pěkným krpálem do kopca, a pak je to asi pět kiláků pěšky po trošku rovině. 

ale je to tam dobrý, třeba, řikám. středověk, to je moje. Sme tam došli, třeba Adélka tady měla rok a třičtvrtě, ne. 

My sme tam došli, oni tam měli osli, živý osli, ne, a osli se normálně mezi náma pohybovali, ne, jo. No to je 

něco pro děcka přece, ne. Voheň na nádvoří, tam sis mohl opíct buřta nebo prodávali buřty, jo, už to taky 

trošičku upadá, jo. uvidím za tejden tam jedeme, jestli bude teda pěkně, my sme chtěli jet, ale napadl sníh. 

#01:04:35-6#  

 

V: hmm. A tam ste spíš jezdili vlastně jako na víkend nebo jako na jeden den...? #01:04:36-8# 

R: Na čundr. 

 

V: Na čundr, teda taky. 

 

R: Na čundr. To znamená jedna deka, půlku chleba, nůž, a dvě kostky držkové polívky, tehdy byly v kostkách a 

a kotlík. to bylo všechno a sirky a deset korun v kapsi. Na vlak Brno Adamov zastávka to stálo korunu dvacet 

tam korunu dvacet zpátky, zbytek byl na sodovku a tak. (smích) Pět korun zbylo na, pět korun zbylo na pět 

sodovek. (smích) za mýho mládí. #01:05:09-8#  

 

V: To je hezký. takže za za deset korun ste se dostali z z Brna do Adamova plus... #01:05:13-3#  

 

R: Já sem třeba, ee, sem chodil na ten gympl, já tomu budu říkat gympl, jo. sem jel do těch Modřic z Brna, jezdil 

autobus Znojmo Přímětice, jo. Tak sem jel do Modřic a tak třeba jel kluk z učení, jo, co se třeba učil ve 

zbrojovce, já nevim, to byl kamarád z Modřic, co budem dělat. Dem na čundr, to ještě byly pracovní soboty, 

podotýkám, jo. takže v sobotu. Tak jo, tak půl dne byl třeba u nás, přišel k nám, mami prosimtě, dáš mně deset 

korun, no, dala mně deset korun a šli sme na autobus, jeli sme do Brna, to sme měli jako študáci sme měli ty 

takzvaný šalin karty, tak do Brna sme se dostali zadarmo. tam sme koupili za korunu dvacet jízdenku do 

Adamov zastávka, jeli sme tam, celý sme to obešli za tu sobotu vodpoledne a neděli, přespali sme třeba u ?? 

rybníka někde pod stromem, nebo to je jedno kde, jo, sme měli tu deku a...(smích) #01:06:16-3#  

 

V: takže bez stanu, jenom takhle pod širákem... #01:06:16-3#  

 

R: Žádnej stan ne, stan žádné, no, tak takhlenc to vypadalo, no. #01:06:20-9#  

 

V: Hmm. zajímavá. A jezdili se třeba i na dovolenou jako s jakoby s prací jakoby s ROH ňák nebo...? #01:06:28-

1#  

 

R: No řikám, pár pár dovolenejch sme měli, jako vod armády sem měl ee. Já sem šel třeba posledního října mě 

po mě poušteli do civilu a vod ee, vod zimy už sem měl přiklepnutou dovolenou Tatranský sruby, ve Vysokejch 

Tatrách. V září sem jel do tatranskejch.?? což byl takzvané metr, víte, co to byl metr. To museli vojáci, v té v té 

kapsičce normálně svinovací metr, a když to měl za 150, voják takzvaně, máme to za 150, tak ten metr měl a 

stříhal každej den si stíhal jeden centimetr, aby mu to ubejvalo, kolik má dní do civilu. Tak to já sem měl taky 

metr jako lampasák, jako nadporučík a já sem tam měl aj 30, 45, a já sem jim to tam aj ukazoval, hele, ne, já tady 

mám metr, ne. Každej den sem ustřihl metr a eště sem ?? A pak sme jezdili teda s tím dřevotvarem sme měli 

ňákou rekreačku. Potom vod té technické zahradní správy ňáké rekreačky, to byly Krkonoše, Špindl nebo já 

nevim, Pec pod Sněžkou, a Rožnov, jo, a takový. Bylo docela dobrý, bylo to levný, jo, odborářská rekreace stála 

tři stovky a, čověk se tam musel akorát ňák dopravit, no. #01:07:45-4#  

 

V: Ale měl ste asi radši takový ty, takový ty vlastně s samo or, že ste si to mohl organizovat sám. 
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R: já sem radši jezdil sám, no. Ale toto sme dycky jeli a děcka byly u babičky nebo tak a šlo to, dycky to šlo, ne 

jako. to sme jeli. Jo do těch Srubů sme jeli s děckama, ve Špindlu sme byli s děckama protože tehdy to byli 

malý, to měla Irena dva roky, ve Srubech měla tři, no, pak už sme vlastně jezdili furt sami, jestli se nepletu, no. 

Pak dlouho nebylo nic, byla pauza, jo, pak eště jednou, v té Peci s náma eště byly, to už byly větší děcka. 

#01:08:24-3#  

 

V: hmm. A jakou roli pro vás hrála hrál tento domeček, od od toho 84 ste říkal...? #01:08:34-7#  

 

R: No, je to, čověk semka utíkal, ale sbíral se tam z toho a tady sem si dělal svoje a... #01:08:40-3#  

 

V: Měl ste pocit, že tady ste svobodnější než ve Znojmě? Jakoby celkově, ve vyjadřování třeba nebo...? 

#01:08:49-8#  

 

R: Hele, my tam bydlíme v baráku, vod toho 72 roku, jo, a má žena si tam eště s žádnou babou nepopovídala tak 

jak tady, jo. Tady chodí každej den, tady chodí každej den tady vo padesát metrů dál. tam si sedla v 4 v 5 a byla 

tady a tam tam ve Znojmě ne. A já taky ňáký, pře já jako nechodím do hospody, jo, chlastat, já sem kdysy, kdysy 

sem třeba eště závodně, když sme byli, tak sme se stavili, dvakrát, třikrát a zjistil sem, že to k ničemu nevede, že 

sou to to u chlastu řeči k niemu, jo. To to to to to to, tak sem se na to vyprdl, já si radši sednu radši tady večer, 

nebo doma, votevřu si to jedno pivo, když na to mám chuť a nebo si se ženou dáme víno a... #01:09:48-9#  

 

V: Dobrý moravský víno. #01:09:48-9#  

 

R: Ne, no dáváme si. Koupíme si ve vinotéce nahoře a ? tam nalepuje tam a dáme si naše vínko nebo já su tady 

koupím basu piva, mně stačí na dvacet dní a... #01:10:01-8#  

 

V: a je vám dobře. #01:10:03-6#  

 

R: Každej den to jedno, tu desítku a hotovo. #01:10:06-4# 

 

 

 

V: No a a  mohl ste třeba jako, ste měl kritickej postoj vůči straně, že jo, ňákej, a a měl ste, mohl ste mezi svýma 

přáteli, když ste byli někde venku nebo na dov nebo kdekoliv, měl ste možnost mluvit o tom svobodně nebo měl 

ste pocit, že můžete mluvit svobodně o svých názorech? #01:10:25-5#  

 

R: eee, mezi komunistama? #01:10:29-5#  

 

V: Mezi kamarádama. #01:10:29-5#  

 

R: Jo, to sme mluvili furt svobodně, my sme... #01:11:05-8#  

 

(přerušení) #01:11:05-8#  

 

R: Jako mezi kamarádama sme se bavili normálně, no. #01:11:11-4#  

 

V: Něměl ste strach, že...? #01:11:11-4#  

 

R: Ne, ne, ne, ne, ne. to sme. My sme furt jen to jedno, musí se to votočit a musí, a pak už sme tomu nevěřili, a 

pak se to otočilo, no a bylo. #01:11:22-7#  

 

V: a poslouchali ste nebo takhle jakou vzpomínku máte třeba na televizi? #01:11:26-4#  

 

R: To, no tak televize... #01:11:32-1#  

 

V: z tý doby. Nebo když ste poprví měl viděl televizu třeba, jestli si pamatujete. #01:11:35-2#  

 

R: do sme televizu neměli v Modřicích, čili já sem vlastně se díval na televizu až na vojně. Jo, pře doma televize 

nebyla, až na vojně, a to bylo třeba do desíti hodin, pak se to vypnulo, zámek na tom byl visací. vážně ale na 

klubovně. Takže tam mně to jako nic neříkalo ta televiza. Spíš sme poslouchali tranďáky, ty byly zakázaný teda 
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ale, někteří je měli. A poslouchali sme, bylo 13 na houpačce, to bylo něco takový hitparády jako, ne... 

#01:12:13-9#  

 

V: a to bylo co za rádio? #01:12:15-8#  

 

R: No já nevim, co to bylo, naše, normálně naše rádio. ňáká českoslo československý rozhlas 1 nebo 2, a tam 

bylo, tam bylo 13 na houpačce a tam dycky bylo 13 písniček a z toho se eee posílaly koresponďáky a vybralo se 

5, jo a těch pět, co získalo nejvíc hlasů, tak postoupilo, a ty, který získaly nejmíň, tak vypadly, jo a pět se, jo, 

zase jich bylo 8 a pět se doplnilo a tak dále, taková hitparáda to byla. To se poslouchalo na vojně na záchodě, jo, 

eště do dneška mám doma kousky papíru ze sešitu a tam mám 13 písniček Stín katedrál tehdy, jo a O...pý? želva, 

jo, a takový písničky, jo, jo, to tam mám a mám tam plus plus plus mínus, když sem posílal koresponďáky tehdy 

do československýho rozhlasu, jo. A televiza eee koupili sme televizu, když sme byli u nich tam se nedalo dívat 

na televizu... #01:13:35-1#  

 

V: Jak ste bydleli ve městě? #01:13:36-1#  

 

R: Byli u rodičů, pře to to. to byla takovádle obrazovka a tehdy antény, ten příjem, to je nesro. to se vůbec nedá 

srovnat, to je, to je něco jak řebřiňák a nejmodernější oktávka, že, no. a pak sme si koupili televizu a tehdy byl 

takzvané bonus, jestli se nepletu, teď nevim, jestli 100 nebo 300 korun na montáž antény a tehdy, tam bylo to 

Divišovo náměstí, teď je tam nějaká cestovní kancelář na tým ročku jo nebo něco takovýho. jo, tak tam byla 

opravna radio televize, tam sem donesl televizu, a voni mně za to za ten bonus načerno dali takzvané západní 

zvuk, jo. Čili normálně Rakušany sem chytl, ale to byla ta jiná norma, voni mně do toho vyměnili, za ten bonus 

mně dali rakouskej zvuk, jo. takže sme poslouchali, německy sme neuměli stejně, akorát sme sme se dívali na ty 

jejich seriály. tehdy sme poslouchali ee Barbara ?? dneska je to populární osoba, dostala u nás taky vyznamenání 

za spolupráci, to je černobíle, trošku německy sem uměl, pak sem se zdokonalil s těma příbuznejma tady, ne, v 

němčině, tak sem tam sem něco to, ňáký zprávy, jo. Něco se z toho dalo, ale naše televize ne to byla no. televize 

začínala zprávama, generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Československé socialistické 

republiky a prezident Československé socialistické republiky soudruh Gustav Husák přivítal na ruzyňském letišti 

generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany svazu sovětských a tak dále, a tak dále. Čili tak 

byly zprávy nebo ?? furt, jo, věděli, věděli prd, jo. Ten funkcionář, co mne vysvětlil žito, pšenice a my mnuli 

zrno, furt se bojovalo o zrno, bojovalo se vo chmel, vo řepu, vo brambory, vo uhlí, furt se řešilo, jo. (smích)  

#01:15:50-4#  

 

V: Bojovalo, plánovalo. #01:15:51-8#  

 

R: Bojovalo, plánovalo, ale nebyli sirky, nebyl hajzlpapír. já to vím, pře sem byl nákupčí a já, my sme měli 

veřejný záchody ve Znojmě, jo, a ty veřejný záchody potřebovali toaletní papír a toaletní papír nebyl, a kde ho 

vzít, když nebyl. tak sem jezdil po republice dávali mně paragony, pře, pře sem mohl za za den nakoupit za 200 

korun, za hotový, na fakturu sem moh nakoupit třeba za 10 000, to je jedno, jo. No a takže mi dávali paragony 

bez datumu a já sem tam dopisoval datumy, a koupil sem třeba balík hajzlpapírů za 190 korun, sem jich koupil 

třeba 5 a musel sem to rozepsat potom dopsat svoje datumy, jo, a tak dále. Punčocháče nebyly pro děcka, jo, to, 

to, to. Ovoce, pomeranče, banány, takový blbý buráky nebo co to je, to  to to. (smích) #01:16:59-3#  

 

V: A to to ten toal ten hajzlpapír to je zajíma zajíma zajímavý, jak něco tak základního může chybět...Tam se 

stala nějaká plánovací chyba nebo to bylo jakoby pořád že se to opakovalo, tady ten problém nebo to bylo 

jenom...? #01:17:12-9#  

 

R: To bylo třeba období, dva roky, rok, jo, kdy nebyl hajzlpapír, pak nebyly sirky, pak nebyly dámský prádlo, v 

té době vtip ne. Dojde baba, dámský spodní prádlo, dojde baba do eee do obchodu a povídá eee já bych chtěla 

kalhotky, já nevim, jak to bylo ne, dámské spodní kalhotky, a ten prodavač řiká, dobře, ale máte potvrzení, že 

pracujete na žebříku, jo? (smích) Jedině tehdy, že pracuje na žebříku, měla nárok na kalhotky, aby jí tam nebylo 

vidět, jo, to se podprsenky, kalhotky, eee, dětský, dětský voblečení, botky, punčocháčky, jo, to todle. rifle nebo 

něco takovýho. #01:18:08-7#  

 

V: to vůbec. nakupovali ste třeba. Měli ste možnost nakoupit třeva v Tuzexu nebo? #01:18:10-8#  

 

R: Měli, měli, pře byla sranda, že jak sem jezdil ?? do Špindlu, myslím Ireně bylo/sem pracoval?? asi půl roku, 

já sem se tam potkal s ňákým jedním chlapíkem, kterej tam chodil s jednou holkou, co nastupovala po ni, jako 

cukrářka tam, a voni pak emigrovali do Švýcarska, a von měl bratra, ve Švýcarsku, taky emigranta, a ten bratr 

platil alimenty na děcko tady na Slovensko, a pře se domákl, že ta jeho bejvalá, jo, zkrátka ty bony, že na to 
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děcko nedá nic, tak s ńou chtěl vydrbat a řekl tomu svýmu bráchovi, jestli nemá někoho, a von řekl jo, tak mně 

napsal, jestli bych nechtěl platit ty alimenty v korunách za něho tam. tak sem platil za něho a já sem měl bony 

vlastně. #01:19:07-4#  

 

V: jo a vy ste, tím ste mohl nakupovat vlastně...? #01:19:12-0#  

 

R: Mohl sem trošku, bylo to trošičku na přilepšení čili, pak až, to už bylo ke koncu, tady před tím převratem, ne, 

tak sem si koupil třeba rifle, jo. Ne džíny, dneska, tehdy se řikalo rifle. Džíny se koupily v Tuzexu, nebo sme si 

koupili rádio a a já nevim, co. To byly samý takový pitominky, blbůstky, hloupůstky, co tady nebyly, no. Tak 

takhlenc to bylo. Jinak s bonama se kšeftovalo to. (smích) Bony to si pamatuju na gymplu, kdo tam měl džíny, 

rifle, no to, se pátralo, kde k nim přišel, jo. Proto se dělaly všelijaký napodobeniny a ee, ježíšmarjá, já sem nosil 

eště gatě s pukama a tady záložky na gymplu, rarita. To to, to je silné. (smích) #01:20:10-7#  

 

V: aha, já sem právě měl, máma mně eště šila hodně věcí, že sem měl, to vypadalo zajímavě. (smích) Ale byly to 

hezký věci, že sem si to sám mohl i dizajnovat vlastně, že mi tam udělali čtverečky a trojuhelníky... #01:20:09-

2#  

 

R: já sem se nevydizajnoval. já sem měl první rifle až tadyve Znojmě, když sem se oženil, tak žena měla 

nějakýho známýho, nějakou známou bábu, tam. A ta měla ňáký příbuzný. taď nevim, jestli v Rakousku nebo 

kde, a tak mně dovezli tehdy to byly Wranglerky?? džíny jako sou Lewisky nebo já nevim, jak se to čte a toto a 

aby se mně nevošoupaly tady ty kraje, tak se dělávalo, tady se našil zips, jo, normálně zips, tady sem si ho nechal 

našít, a nad tím zůstali paf, aj ta západní Němka, když sme tam byli, ta na to čučela, jo, vona byla švadlena, 

taková jako hobby švadlena. Co to je? Kroutila hlavou. Pak řiká gute Idee, dobrej nápad, jo. (smích) Aby se 

nevošoupaly nohavice, no. #01:21:15-5#  

 

V: No, , mmně se to teda taky vždycky vošoupe, na tom místě, jak čověk chodí.. #01:21:20-7#  

 

R: takže, tak takovýdle perličky no byly. #01:21:24-7#  

 

V: to je hezký. A přírodu, přírodu vlastně eee Nebo jak ste jak ste jak ste vnímali přírodu, vlastně při tom trávení 

toho volnýho času, ste vlastně řekl, že ste měli rádi přírodu, že jo. Chodili ste na houby a...? #01:21:39-0#  

 

R: No já sem to bral jako součást, jako my. #01:21:54-7#  

 

(přerušení) #01:21:57-1#  

 

R: Příroda jako příroda no, jako kluci, nikdy sem, nikdy mě nenapadlo já do dneška nechápu, jak třeba du a 

vidím, někde u ňákýho objektu rozbitý vokna. Nebo sem žasl, sem šel s kamarádem jako kluk po Modřicích, a 

najednou von se zvohl večer, zvedl šutr a prásk, a rozbil světlo pouliční. to eště byly žárovky normální. já sem 

toto nikdy nechápal, jo, že někdo něco zničit takhle. Jenom proto, že to ničí, to... #01:22:35-5#  

 

V: V tom není smysl no. #01:22:41-2#  

 

R: Tak jak řikám, já nechlastám, nebaví mě chodit po hospodách, tak, nebaví mě ničení, nenávidím, nenávidím 

to přímo takový ty vandalismus, spreje, dneska je to sprejerství, ale já toto zkrátka nemůžu ňák pochopit, 

nemůžu strávit. to stejný jak nemůžu pochopit, jak někde někdo de a postaví se něco proti ňákýmu předpisu, to 

je, to je. to by se z toho čověk někdy zbláznil, ale. Tehdy se s nikým nepárali, dneska se pářou, dneska by měli 

všichni strach. Tam dneska ňákej Rusák si postaví v Karlovejch Varech ňákou dřevěnou tudlenc, udělá si tam 

dřevěnej kostelík a a do dneška to stojí. Je to proti všem pravidlům a nikdo s tím nic nenadělá, jo. To komunisti 

by se s nim nepárali, ty by tam vzali buldozer a bylo by to hotový no. #01:23:38-5#  

 

V: I když, kdyby to byl ňákej, ňákej vysoce postavenej Rusák, tak... #01:23:42-2#  

 

R: Ale no, to je všechno, to je strach z mafie, tady a, je tady něco, co tady dřív vůbec nebejvalo. Dneska třeba 

lidi maj strach jít večer ven a to, to nebejvalo tady toto. to nebejvalo. A ty se nebojíš jít? Já povídám, já teda si to 

vůbec nepřipouštím, já řikám, když mě někdo zmlátí, tak mě zmlátí, to už, s tím nic nenadělám, jestli se budu bát 

nebo nebudu. ale hlavně ženský se dneska bojijou, a já se jim ani nedivím, jo, pře to je. To je teďka divní, no. 

#01:24:17-1#  

 

V: Mám pocit, že možná, že se tato společnost trošku odcizuje jakoby, že se ty lidi neznaj. #01:24:20-9# 
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R: ne, to víte, dneska je všechno vo penězích a dneska to sou samý prachy prachyhy a.....to dřív nebylo. já vám 

to řeknu tak, ředitel firmy, já to vím zhruba, jo, techniscké zahradní správy měl tehdy, ať nežeru, 4100 korun 

měsíčně, jo, plus ňáký roční, náměstci měli 3800, takový ty ty desítky, podle tarifních tříd, co sem dělal ředitele, 

kolik mohli mít 2500 2400, jo ?? tak 2 25 2 3, jo. Čili ten rozdíl mezi ředitelem a... #01:25:14-1#  

 

V: Dělníkem. #01:25:14-1#  

 

R: dělníci měli prd, ty měli 6 korun na hodinu, si to vynásobte 180 a. Z toho máme 1100 1200 takový ty baby, co 

chodily, hrabaly, a tak dále, nebo všelijaký ty hajzlbáby, a ty lázeňský a to nemělly moc tehdy. takovej ten dělník 

normálně, to byli poeláři, kolem těch 2000 to bylo, jo, ale nebyl takovej propastnej rozdíl jak dneska. Dneska je 

ňáké a ani ti prezidenti ani to nebo ti všelijací ministři. dneska sou šíleně propastný rozdíly mezi platama, šílený, 

šílený. To sou generální ředitel něčeho tam má čtvrt milionu měsíčně, ty maj víc a... #01:25:57-5#  

 

V: to jo, neuvěřitelný, no. #01:26:02-3#  

 

R: tehdy jestli to měl dvakrát víc ten ředitel, tak to bylo moc. #01:26:09-3#  

 

V: a ee, co by mě taky zajímalo, že ee vlastně ee, jestli jestli jestli vás to ňák, jestli ten režim vás jakoby v tom, v 

tom trávení volnýho času, jako když se na to zaměříme, ňák omezoval. jestli jestli ste se cítil jako omezenej? 

#01:26:25-3#  

 

R: ten starej? #01:26:26-5#  

 

V: Hmm. #01:26:31-8#  

 

R: tehdy si každej dělal padla, já nevim, jak se to řekne, vo půl třetí padla a bylo. Nikdo se vo vás nestaral, co si 

děláte, no. Pochopitelně tam ti v zahraniční do toho kecali, jo, to je jasný, ale tady jestli sem si jel na dovolenou 

tam nebo tam. Nahlásil sem si dovolenou dopředu já nevim, 15. červenec až 7. srpen a hotovo. Měl sem to 

nahlášený a jel sem si, kam sem chtěl. #01:27:05-9#  

 

V: a třeba to že, vlastně tady máme Podyjí, že jo, což bylo částečně uzavřený nebo částečně ne nedostupný, 

dělalo, dělalo vám to problém? #01:27:13-3#  

 

R: Já na tu stranu sem nijak netíhl, tak bych to řekl, jo, tam tam na té, tam ta strana dole, mně to tam ňák 

nelákalo ani dneska mě to nějak neláká. Mě dřív lákal tady tady ten ?? ty zalesněný věci, jo a tady toto. 

#01:27:37-4#  

 

V: Takže vlastně Popice, Kounice, Havraníky, tam ste ńák moc...? #01:27:41-6#  

 

R: Ne,nic moc, tam ne. #01:27:26-4#  

 

V: Takže spíš z druhý strany jakoby, Lukov nebo? #01:27:44-1#  

 

R: ne, ne, tak dřív jako, jak říkám, mě to táhlo tady nad tím Brnem tam, a tady ta Šumava, jo, tak to se mně jako 

líbilo. Tady ten Vranovská přehrada, ??, tehdy aj teď.  furt to stejný. #01:28:00-2#  

 

V: takže tam ste moc nejezdili? #01:28:03-2#  

 

R: Na Vranovskou přehradu na víkendy, tak sme jezdili, sme se sbalili, uvařili vajíčka nebo lívance a sbalili 

deku, tam sme se plácli a dneska tam dojedete, vypláznete sto korun za parkování jako vstupný, to tam jak v 

kleci vohraničený, jo tak. Už tam nejezdíme.  #01:28:26-4#  

 

V: Už to není ono. #01:28:26-8#  

 

R: V žádným případě, to sme radši tady. #01:28:31-7#  
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V: Chápu. A myslíte, že kdyby kdyby tenkrát byla demokracie, tak, jak je teď, parlamentní demokracie, jestli 

byste ten volnej čas trávil tenkrát jinak než ste dělal. Kdyby tady byly jiný, kdyby tady byly takový možnosti, 

jako nastaly teďkon? #01:28:43-8#  

 

R: To vám nepovim, protože eh, do určitýho věku čověk nemá vztah k zahradě a k něčemu takovýmu, ani to, jo. 

Jak bych to řekl, dneska, dneska sou partičky, jo, jo všelijaký zábavy, bla, bla, bla, bla, bla, bla čili dělat něco na 

zahradu, tak prská, jo. A pak to najednou příde, ňákej zlom, jo, když čověk zatouží, mít něco takovýho, a já sem 

najednou začal... #01:29:42-3#  

 

(přerušení) #01:29:56-7#  

 

V: A jenom dáme poslední na uzavření, že jestli si myslíte, že, sice taková zvláštní otázka, ale mě zajímá, jestli si 

myslíte, že, že jak ste trávil ten volnej čas, a to že ste ho trávil, jak ste ho trávil, aj to, že ste vlastně jezdil, že ste 

jezdil, kam ste jezdil, že ste si koupili tu chatu, jestli jestli to ovlivňuje i i to vlastně váš současnej život ee, to jak 

ste ten čas, kterej ste trávil tenkrát, jestli...? #01:30:51-7# 

R: Eh, no tenkrát,  řikám, to přišel zlom najednou a čověk, já nevim, to bylo, ale do teďka, teď řikám všechno je 

to vo penězích. Tehdy nebyl problém třeba sednout do auta, naplnit nádrž a jet na vejlet, dneska je to pro nás 

problém, už, jo. Já třeba, my sme dělali tu cukrárnu sme měli, tak sme byli na tým relativně líp než teď, jo, když 

jako důchodci, a hodně sme jezdili, mě strašně bavilo jezdit poznávat mapu dopodrobna, vodškrtávám si, kde 

slyším, kde je ňáký zajímavý místo, napíšu, vyhledám na mapě, čili já ňaký internety, a tydlenc notebooky a 

ňáký gpsky, to já nemám. Já mám mapu, 1: 100 000, a tam to mám, a jak to de, dycky vyrazíme na ňákej vejlet, 

jo, třeba k Ireně, tam sme byli na té její chalupě tam v těch Sámech? u Poděbrad, dělali sme vejlety, když se 

nedostanu ven, jo, třeba na ňákou dovolenou autobusem nebo tak, tak děláme taklenc vejlety. Čili já sem 

takovej, jakej sem byl dřív, tak su do teďka, furt, abych někde seděl tady na prdeli a čučel tady, jo, je to pěkný, v 

zimě se mi líbí, děláme si vohně, teď třeba budeme za tejden eee, ne zatejden, za čtrnáct dní budeme tady mít 

pálení, ne čarodějnice, přídou známí, kolikátej rok už to děláme, jo, ale, zase sedneme si se ženou a jedeme 

autem, řeknu kam pojedeme, Novohradský hory, vememe to, kousek Šumavy, celodenní vejlet, jo, a tak dále. 

nebo jedeme tam, nebo na Pálavu, ráno vyjedeme, přejdeme pálavský vrchy celý pěšky, vememe si i holku s 

sebou a jedem čili, ten můj vztah k takovýmu tomu volnýmu času se vlastně nezměnil. Jako mladej kluk sem 

chodil na čundry, jako, řikám, za toho socialismu čověk musí to fakt musí, to si pamatuju, sme jezdívali tady na 

ten Vranov a ty dovolený sme trávili u rybníků, v tým Východním Německu to zase bylo u rybníka tam, v tým 

Aarským lese a pokud se nachrastiou peníze, tak jedeme někam na dovolenou, pokud nejsou, tak sme doma, no. 

Je to tak. #01:33:26-4#  

 

V: Super, moc, moc, moc děkuju, bylo to.. 


