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CESTIČKA DO ŠKOLY 

 

škola 

„Když se řekne škola, tak se mi vybaví spousta dětí. Ve třídě nás bylo hrozně moc. Jen 
z Mezného co jich tehdy chodilo! Nebo z Mokřan. Devět dětí v rodině, to nebyla žádná 
vzácnost.“ (Nechvalice) 

„Ve škole nás byl houf, myslím tři sta dětí. Seděli jsme i na zemi, a někdy jsme museli i stát.“ 
(Počepice) 

„Já měla školu přes silnici. Byla to jednotřídka, pět ročníků v jednom. Nebylo nás moc, tak 
dvacet, pětadvacet. Učil nás pan učitel Kostohryz. My mu říkali pane řídící. Vzpomínám si, 
jak v tý třídě byly takový dlouhý spojený lavice, takže když šel někdo k tabuli, museli ostatní 
vylézt a pustit ho. Mně se líbilo, že tam s námi byly i starší děti, a docela nám i pomáhaly.“ 
(Nechvalice) 

„Pro mě první třída nebyla nic objevnýho. Nějaký počítání, nějaký psaní…já to znala už 
z domova. Ale že jsem mohla poslouchat, co se učeji ty starší, to mě hrozně bavilo!“ 
(Nechvalice) 

„Když jsem se učil v Sezimově Ústí, tak jsem teprve zjistil, jakej nám chlumská škola dala 
dobrej základ. Třeba matiku a geometrii. Já jsem si říkal: No todle já všecko umím! Takže 
jsem tam jezdil jen jako pro formu. Ono to bylo 4x v měsíci a já tam byl jen 2x, mně to úplně 
stačilo.“ (Chlum) 
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„Učitelé tehdy měli jiný výchovný metody. Rákosky. Ten respekt u dětí byl potom úplně jinej! 
Nejhorší byl Procházka. To jsme vždycky koukali, kterou nohou nás kopne do sedu…Ten byl 
strašně zlej!“ (Jesenice) 

„Trestalo se rákoskou. On už Komenský říkal, že metla vyhání děti z pekla. Já jsem byl ňákej 
lupínek! To nebyl snad den, abych nedostal na ruku, a taky takovou, že mi pani učitelka 
i prosekla dlaň. No a já jsem si to namazal cibulí, pálilo to a já nemusel tejden ve škole psát.“ 
(Chlum) 

„Když někdo ve škole zlobil, zůstal po škole. To bylo často. A pak ty tělesný tresty. Ale rodiče 
si nestěžovali, že někdo bije děti. Naopak, kdyby člověk v tý době řek, že dostal od kantora, 
tak dostal ještě jednou. Doma.“ (Počepice) 

(zážitek pana starosty Hejhala) „Já jsem chodil do první třídy do Počepic. Učil mě pan řídící 
Kochta a tam jsme začínali zpěvem. Pamatuju si, že jsme zpívali nějakou moravskou písničku 
´Hej haj, nepřijde´ a kluci schválně zpívali ´Hejhal nepřijde´. Tak to si pamatuju, jako by to 
bylo dneska.“ (Nechvalice) 

„První třída mě zklamala. Když jsem přišel do školy první den (1935), tak jsem dostal pytlík 
cukroví. A já myslel, že to bude každej den, ale von pan řidicí Rabyška už pak žádný cukroví 
nerozdával. Až časem jsem se dozvěděl, že to cukroví koupila moje maminka tady u Piklů 
a dala ho panu učiteli.“ (Chlum) 

„Chodila jsem do školy v Kvasejovicích. Měli jsme moc hodnou paní učitelku Moravcovou. 
Tu mám pořád před očima, když se mi vybaví první třída. A pak takovej pocit, že mi tam bylo 
dobře.“ (Nechvalice) 

předměty 

„Tehdy ještě nebyly žádný tělocvičny. Vedle školy byl zatravněnej plácek a tam jsme běhali, 
házeli míčkem, hráli vybíjenou, honičky, hráli hry, třeba Mlsná kozo, pojď na zelí, máme 
dobrý kyselý. Vzpomínám si, jak jsme tam seděli v řádce jak slepice.“ (Nechvalice) 

 „Tělocvična tu nebyla, tak jsme chodili cvičit ven. Šplhali jsme třeba na stromy. Kantor 
pomoh, aby člověk dosáh na větve, no, a pak už musel každej lézt sám. To byla legrace. 
Dneska si to nedovedu představit. Dnes dětem překážky odstraňujeme a oni pak neumí v těch 
překážkách chodit.“ (Počepice) 

„Ven jsme chodili k panu řídícímu Jiráčkovi – na dvorek. Tady žádný hřiště nebylo a on měl 
takovej krásnej dvoreček, rovnej. Měl tam i písek a my do něj malovali klacíkem a to nás 
hrozně bavilo.“ (Nechvalice) 

„Když dělal řídícího pan učitel Moravec, tak ten s náma chodil každý pondělí na vycházky. 
Chodili jsme nahoru do lesa do Zvěřince a přitom jsme poznávali kytky a stromy a houby… 
Na to ráda vzpomínám.“ (Nechvalice) 

„V ětšinou nám všem utkvěly vzpomínky na to, jak jsme chodili ven, že jo? Že člověk v tý 
přírodě je rád, a ty děti taky. To byla výuka přírodopisu! Venku! A všechny ročníky spolu!“ 
(Nechvalice) 
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„Pracovalo se i na zahradě s hrabičkami, s motyčkou, to nás bavilo. Byly jsme děti z vesnice, 
tak co se dělalo doma, dělalo se i ve škole.“ (Nechvalice) 

 „My jsme při těch pracích na zahradě třeba pěstovali ze semínek stromky. Za čas to vyrostlo, 
a bylo zajímavý to sledovat. Pak, kdo končil školu, tak si odnes domů stromeček. Že si ho 
doma může zasadit na památku, jak tu chodil do školy.“ (Nechvalice) 

„Hodně se dřív zpívalo, tak nějak průběžně. Pan řídící sundal ze stěny housličky, zazpívalo se 
a jelo se dál.“ (Nechvalice) 

„My jsme se ty národní snad ani neučili, to byly samý ruský, tady v Nechvalicích.“ 
(Nechvalice) 

„Já pamatuju, to už bylo po válce, že se tu ještě učilo náboženství. Učil nás pan farář. Byl to 
moc hodnej člověk a uměl to. To ani kluci nezlobili.“ (Chlum) 

„Já si myslím, že to učivo tehdy bylo pro nás takový přijatelný. Dneska se toho děti učeji 
moc.“ (Počepice) 

venkovský učitel 

 

„Vzpomínám si na pana řídícího Kuchtu. Říkal, že učil t ři generace. V Počepicích mojí 
maminku, pak mě, a když už byl v důchodu a zastupoval, tak ještě tady mý kluky.“ 
(Nechvalice) 

„My měli před učitelama respekt. Třeba když šel po chodbě pan učitel Rabyška, bylo ticho jak 
v kostele, nikdo si nedovolil ani špitnout, každej koukal, aby radši zmizel.“ (Chlum) 

„To když pan řidicí Rabyška vyšel před školu, když byla hlavní přestávka a před školou dětí, 
že to hučelo jak ve včelím úle, tak všecko ztichlo. Nemusel zvýšit hlas, stačilo, že se objevil. 
To byla autorita!“ (Chlum) 
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„Před válkou, ale i po ní, byli tady v Počepicích dobří kantoři. Všechny děti, který chtěly jít 
do Sedlčan na gympl nebo někam dál do škol, všichni se dostali. Dneska si rodiče stěžují, že 
máme spojený třídy, ale dřív to tak fungovalo a problém s tím nebyl žádný.“ (Počepice) 

„Tady byl hrozně populární pan učitel Vacík. A s dětma to uměl. Hrál na kytaru, založil 
skauta, dělal sport, jezdil s dětma na lodičky. Taky sjížděli t řeba Lužnici. Měl s klukama 
různý fotbaly a já nevím co všecko, a pak ochotnický divadlo a kino. Byli tady s paní 
Vacíkovou asi 10 let. Hodně to tady za něj rozkvetlo.“ (Chlum) 

„Já myslím, že dycky musí bejt jeden blázen, aby zbláznil ostatní, jinak to nejde. Když je 
někdo opravdu zapálenej, to pak tu věc, kterou chce prosadit, prosadí a druhý lidi získá. A to 
Jenda Vacík byl! A bylo s ním veselo.“ (Chlum) 

„On nám rád učení nějak ozvláštňoval. Když chtěl odpověď na nějakou otázku, tak třeba 
vyvolával v říkankách. Obrátil se třeba na Vaška a povídá: 
´Pan Sedláček tady není, 
 Václav Tabák nastoupí, 
komu není v hlavě dáno, 
v apatyce nekoupí.´ 
Ale za komunistů to neměl lehký. Měl auto, a když za ním přišly řádové sestřičky, co tady 
pracovaly, že chtějí někam odvézt, svezl je. No a pak z toho měl nepříjemnosti. Nakonec 
musel pryč. Jeho paní byla nábožensky založená a i on chodil do kostela, tak mu dali nůž na 
krk, buď, anebo…tak von si vybral. Byl tu asi do roku 1960.“ (Chlum)  

„Vzpomínám rád na pana učitele Prejska. Ten nás hodně naučil! A lásce k naší zemi 
a českému národu. Učil češtinu a literaturu. My uměli od každý básničky aspoň úryvek. Třeba 
verše z Písní kosmických si pamatuju ještě po osmdesáti letech. Mohl bych odříkat i Krále 
Lávru (toho jsem se naučil ze svýho zájmu celýho), to bysme tady museli ale bejt do zejtřka. 
Pan učitel Prejska byl strašně dobrej, a nikdy netrestal.“ (Chlum) 

„Taky tu učil pan učitel Zlatník, myslim ve druhým nebo třetím roce mé školní docházky. Ten 
uměl malovat! Maloval i kulisy pro divadlo. A hrál taky výborně na housle. No výborně, já 
nemůžu říct, protože já nemám hudební sluch. Mě učitelé na zpěv vylučovali, já nesměl 
zpívat. Tak jsem si aspoň ve škole napsal všecky domácí úlohy. Pak ale přišel novej učitel 
a ten začal hřímat, že všichni musej zpívat. Já si myslel: ´Počkej, to uvidíš.´ A taky došlo na 
mý slova. Von furt, kdo to tady bručí, tady někdo bručí. Naslouchal, ale já se naučil otvírat 
pusu bez hlasu. A když vodešel, tak zas. Kdo tady bručí? No prostě, byl jsem nakonec ze 
zpěvu osvobozenej.“ (Chlum) 

„V posledním ročníku měšťanské školy nás učil pan učitel Poustka a ten nám přehrával árie 
z oper českých skladatelů a z nich některé jsme i zpívali – k malé radosti a spokojenosti pana 
učitele. Evidentně naše schopnosti přecenil. Včas to naštěstí poznal.“ (Kamýk nad Vltavou) 

„Tady učili učitelé z Počepic nebo z okolních vesnic. Buď tu měli svojí chalupu, nebo bydleli 
u někoho, ale pamatuju na dva učitele, Divišové z Týnčan, ty sem chodili každej den pěšky.  
A to byla hodina cesty.“ (Počepice) 
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„Paní učitelka Sirotková chodila z hájovny z Kácině do školy do Kamýka pěšky. Říkali o ní: 
´Jarka z hájovny, ta si zpívá, když jde domů ze školy.´ Zpívala si, aby jí cesta líp ubíhala.“ 
(Kamýk nad Vltavou) 

spolužáci 

„Pamatuju se, že s námi do třídy (byla spojená 3., 4.a 5.) chodili nějaký kluci, který pořád 
propadali. Vůbec jim to nešlo, až nakonec vycházeli z pátý  třídy. No ale když vyšli z tý pátý 
třídy, ty se pak tak uměli postavit k práci, že se to nevidí! Není to o jedničkách, ten život.“ 
(Chlum) 

„Vzpomínám na jednoho kluka, ten nás děvčata pořád zlobil, tak my jsme se na něj 
domluvily, já a holky Doubravovy, že ho zkoulujeme. A taky že jo. Jenže on vyhrožoval, že až 
se půjde ze školy, řekne Chlumečákům, a to teprve uvidíme. Tak my jsme z tý školy šly přes 
Skuhrov, v zimě, všude plno sněhu a my se přes Skuhrovák ploužily domů. Nakonec nám 
Chlumečáci řekli, že by nám stejně bejvali nic neudělali.“ (Nechvalice) 

„Taková věc, taková hloupost, ani nevím, proč si to pamatuju? V Kvasejovicích, tam kde je 
hospoda, tak tam dřív bydleli cikáni. Chodila se mnou nějaká Pepina a ta zůstávala furt v 
první třídě a pořád to neuměla. My měli jednou počty, počítali jsme příklady v početnici a 
najednou, ona to nějak dobře umí. Paní učitelka k ní přijde a vidí, doma jí to do tý početnice 
někdo předepsal.“ (Nechvalice) 

 

„Franta Hájků. On nechtěl bejt nikdy po škole, a to on si vždycky úplně kleknul a: ´Paní 
učitelko, pusťte mě domů, prosím vás.´ A přitom vyloženě zlobil.“ (Nechvalice) 

Dotaz pana starosty: „Vzpomenete si na spolužáka, který to někam dotáhl?“ 
„Spíš obráceně. Mám spolužáka, kterého pak zavřeli.“ (Nechvalice) 

přespolní 

„Do školy to bylo od nás pět kilometrů.  My ale byli taková partička, chodilo se přes les 
a kluci furt něco vymýšleli a hecovali nás. Jednou byl obrovskej vítr, ale strašnej! Sešli jsme 
se takhle na návsi a … tak pudem do školy, nepudem do školy? Rozhodlo se, že pudem! Do 
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toho ještě přišla vánice! My došli úplně promočený a představte si, že ty místní děti zůstaly 
doma. Pamatuju si, jak nám tehdy paní učitelka Sekyrová říkala, abychom ze sebe sundali 
všechno mokrý. Přinesla židle, ty jsme rozestavili kolem kamen jako lavice a u těch kamen 
jsme si sedli, no a povídali jsme si. To byl zážitek, že si to pamatuju do dneška.“ (Nechvalice) 

„Chodilo se pěšky. Naboso, nebo ve dřevákách. Muž mi vyprávěl, že jako kluci jezdili tady 
z Trojice z kopce na taškách dolu. Ale jinak co jako přespolní prej zkusili, hlavně v zimě. A já 
mu říkám, já byla místní a taky jsem zkusila. Tatínek mě vzbudil v pět hodin, vypustil krávy, 
já je nahnala dolu na trávník, v sedm hodin jsem je přihnala zpátky a šla jsem do školy. A to 
jsem ještě stihla zajít do kostela.“ (Jesenice) 

„Tehdá sem chodily děti z Mezihoří. Za Hlubeč, co je les, je vyprovodil někdo z rodičů, a pak 
už šly samy. S lucernou. V zimě vyrazily za tmy a domů se vracely taky za tmy. A Jana 
Kochtová říkala, že když přišly do školy umáčený od sněhu, tak je pan řídící posílal ke 
Kochtům, aby jim tam pani usušila boty.“ (Počepice) 

„Nás taky chodilo víc. Z Nechvalic do Počepic. Když byly závěje, tak kluci prošlapávali. Ale 
zlobili nás, schválně dělali dlouhý kroky. My děvčata jsme takovej krok neměly, a tak jsme to 
musely přeskakovat. To bylo v zimě a potom po jaru nebo i v létě nám zase dělal hrozný 
problémy potok, když byl rozvodněnej. Ten Tonerův můstek tam ještě nebyl, my to museli 
obcházet polema až k tomu panskému lesíku, a pak u Počepic dvorem teprve na silnici.“ 
(Nechvalice) 

„Přespolní děti jezdily do školy hodně na kolech, pokud to šlo. Z Líchov sem takhle jezdili 
dva kluci, to si pamatuju, Lacina a Vystyd. Taky sem chodily dvě dívenky ze Smilovic (to je 
až za vodou). My místní jsme pozdě nechodili, to ne, ale chodili jsme až tak mezi půl a tři 
čtvrtě na osm. A ty dvě dívenky, ty tady byly už ve čtvrt na osm, a to bylo někdy 30-40 cm 
sněhu, neprohrnovalo se jako dneska! Když nebyla zamrzlá řeka, tak je tatínek vozil přes řeku 
lodičkou, a když byla řeka zamrzlá, tak je přenes, protože věděl, kde ten led je jistej 
a bezpečnej.“ (Chlum) 

po škole 

„Já se doma moc neučila. Mně říkali: ty se nemusíš moc učit, tobě stačí, když budeš umět 
vorat. Takže já na to hřešila. Je ale pravda, že v zemědělství se muselo umět všecko: košíky 
plést, košťata dělat, dříví...“ (Chlum) 

„Doma nebyl na učení čas. Musely se pást krávy, naštípat dříví, nanosit vodu, bylo těch 
venkovskejch prací nepočítaně. Mně ale stačilo poslouchat ve škole, a bylo.“ (Chlum) 

„Když skončila škola, tak jsme byli většinou venku, nebo jsme museli doma pomáhat. 
V každý venkovský chalupě byly dvě kravky a prasátko, kozy, králíci a slepice. Já když přišel 
domu, tak jsem měl napsáno na lístečku: voběd je v troubě, a pak že musím naštípat dříví 
a dát králíkům, nanosit vodu a jít pást krávy. Ale to vůbec nebylo jednoduchý, to se páslo na 
malejch ouzkejch mezích a taky třeba tři nebo čtyři krávy. Já jsem měl od pana učitele Prejska 
sešit s černejma deskama s básničkama a na tý pastvě jsem si ty básničky předříkával. Já je 
říkal jako před lidma, jako bych byl ňákej herec. Pak jsem se dozvěděl, že jsem byl slyšet vod 
Musíka až na Červenej.“ (Chlum) 
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2.světová válka 

„Za Německa byla škola zabraná. Němci byli ve škole i po bytech. No a my se chodili učit do 
domů. Třídu jsme měli támhle u Husků, co bydlej Vanišovi, a jednu u Filipů. Sedělo se na 
kamnech, na lavici, jak to v chalupách šlo. A bylo to docela fajn. Chodili jsme třeba obden do 
školy, dostali úkoly na doma a po dvou dnech jsme je přinesli.“ (Počepice) 

„V roce 1943 SS Němci školu zabrali. Odstěhovala se na krátkou dobu do Nalžovic, do domu 
po židovské rodině, kterou Němci poslali do Terezína. Už se tam nikdy nevrátili. Pak se 
přestěhovala měšťanka do Dublovic a obecná škola do Radíče. Po roce 1945 se zase vrátila 
škola do Nalžovic. To bylo dílo pana ředitele Krejčíka, že se pak tak zvelebila. Udělalo se 
ústřední topení, zavedl se rozhlas a jeden amplion byl tady na střeše pro veřejnost. Pan ředitel 
diktoval rozhlasem dětem takový prosící dopisy, že byla škola poškozena Němci, tak jestli by 
mohli rodiče nějak přispět na opravu.“ (Chlum) 

padesátá léta – komunismus 

„V tý době se učitelům neříkalo pane učiteli a paní učitelko, ale soudruhu učiteli a soudružko 
učitelko. Nebo jen krátce, souško.“ (Nechvalice) 

„Často jsme chodili se školou na filmy. Válečný, sovětský. Už jako malý holce se mi to 
protivilo.“ (Nechvalice) 

„My měli ve škole sbor, něco kolem 15 – 20 dětí. A když se zakládalo družstvo, tak jsme 
jezdívali po vesnicích na valníku. To bylo jako pódium a z toho valníku jsme zpívali 
Nešťastný šafářův dvoreček, a pak taky ruský a budovatelský a pionýrský písničky. Taková 
nějaká agitace to byla.“ (Nechvalice) 

„Mně, když se řekne zpěv, vždycky vytane na mysl písnička Geroj Ćapajev (ruská, vojenská, 
pochodová). Ona to nejlíp zpívala Helenka Robinšáková z Křemenice, a přitom její rodiče, 
chudáci, tam byli někde uvězněný a nemohli se ani setkat. A ona uměla tuhle písničku nejlíp. 
To byl takovej paradox.“ (Nechvalice) 

lumpárny 

 

„Bydlela jsem na skále. Bylo tam tehdy víc dětí a my držely tak nějak pohromadě, a to se ví, 
že jsme dělali různý lumpárny. Na zahradě pod hřbitovem byl patrovej barák a v něm pani, co 
na nás každou chvíli vylítla: ´Vy parchanti, co tady křičíte!´ A kdesi cosi. Tak my, že jí něco 
vyvedeme. Já měla takového hadrového panáka vycpaného pilinama, říkali jsme mu Hitler. 
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No a toho panáka jsme jí hodili do chodby. Druhej den už byla ve škole a žalovala, co ty 
skaláci, co jí udělali. Vidím to úplně jako dneska. Pan řídící přikázal: ´Všichni skaláci na 
stupínek. A takhle natáhnout ruce.´ On tím ukazovátkem nás přes ty ruce bil. To bylo hrozný, 
ale vydrželi jsme to. Nikdo ani nemuk.“ (Počepice) 

„M ěli jsme jednoho pana učitele na dějepis a zeměpis, co měl nemocné srdíčko, ale my to 
nevěděli. No a on měl takovej zvyk, že říkal klukům mistře a děvčatům teta. Třeba mně: ´Teta 
Humhalová,´ nebo: ´Tak, teta, pojď, vysyp to z rukávu.´ No a jedna holka, starší než my, se 
dala vyvolat, nikomu nám nic neřekla a šla na stupínek. A když jí pan učitel řek: ´Vysyp to 
z rukávu, tak vona vysypala z rukávu papírky.´ Jenže co se nestalo, pan učitel zbělel 
a vypotácel se ven. Všichni ztichli. Pak přišel ředitel Bláha a uviděl na stupínku ty papírky, 
ale tu holku nikdo neprozradil. Jenže vona pak sama šla za ním a řikala, že to udělala, hodně 
jí to mrzelo. Pana učitele odvezli do nemocnice, ale brzy se vrátil. Tak z toho zbyla jen taková 
divná vzpomínka.“ (Chlum) 

různé 

„Já bych bývala šla ráda dál do školy, ale zemřeli mi v deseti rodiče a já se musela postarat 
o bráchu. Nebylo mi to dopřáno, abych studovala.“ (Nechvalice) 

„Hodně jsme hrávali divadlo. Jednou chyběl někdo z kluků, tak jsem za něj musela zaskočit 
já. V červenejch trenýrkách a v tričku.“ (Nechvalice) 

„Hráli jsme nějakou hru, nevzpomínám si, jak se jmenovala, ale vím, že jsem tam hrála 
maminku, měla jsem štupovačku a štupovala jsem nějakou ponožku. A závěr byl, že se každá 
malá dírka má spravit dřív, než se udělá velká. Něco takovýho poučnýho.“ (Nechvalice) 

„M ěli jsme sraz v Počepicích, ani nevím po kolika letech. V devítce nás učila paní učitelka 
Hejlová a ta přijela na ten sraz taky. Stáli jsme v kroužku a bavili se, když se ke mně obrátil 
Zdeněk Šimek a povídá: ´Tebe znám, tebe znám, ty jsi Zdeňka Kožmínová.´ A teď uhodil na 
učitelku: Nemůžu si vzpomenout, která ty jsi?´ A ona říká: ´Já jsem tě učila.´ Tak to bylo 
takový pěkný.“ (Nechvalice) 

„Když se zavedlo vaření pro školní děti, už nevím přesně rok, vařily maminky, který měly 
děti ve škole, a asistoval jim pan Žák. Bylo mu dobrých 80 a člověk ho neviděl bez fajfky. To 
by dneska hygiena koukala!“ (Chlum) 

„Ředitel školy tehdy poslal po rodičích a po všech těch sympatizantech školy takovej dopis, 
že se budou vařit pro přespolní děti a děti z chudých rodin polívky, a co by kdo na ně dal. 
Někdo přivez padesát metráků brambor, někdo dal 15 kilo krup nebo mouku, někdo vajíčka.“ 
(Chlum) 
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DĚTI – HRY, HRAČKY, PRÁCE 

 

děti a práce 

„Já vyrůstala ve velkém hospodářství, takže odmalička pamatuju jen práci a zase práci. Pást 
husy, dojit krávy, starat se o koně. Patřilo to k době.“ (Dublovice) 

„My měli kozu a prase, a než jsme šli do školy, museli jsme zvířata obstarat, protože to 
maminka nestačila.“ (Kamýk nad Vltavou) 

„Žně, ježišmarja, to bylo hrozný. Takový horko a člověk musel dělat povřísla. Teď se to 
nestíhalo a tatínek, jak sekal, tak se otočil, a vidí, vona nedělá povřísla! Skočil ke mně, pásek, 
ten měl vždycky rychle odepnutej, a už mi jí střihnul. A já pak dělala, až se ze mě lilo.“ 
(Jesenice) 

„Nějaké zájmové kroužky nebo něco takového, jé, to vůbec nebylo. Hlavně na to nebyl čas. 
Do školy jsme chodili pěšky do Sedlčan (to je pět kilometrů), a když jsme přišli domů, museli 
jsme pomáhat. Chodili jsme po škole pást husy, krávy nebo kozy.“ (Dublovice) 

hry 

„Hráli jsme si hlavně venku, když se sešlo víc dětí. Na návsi, na lukách, na ledě, u rybníka. 
Honičky, na babu a nejoblíbenější na pikolu. Rodiče o nás neměli strach, i když byla válka. 
Dneska se ze všeho dělá problém. Děti nikam samy nesmí. Když se dítě kopne do palce, 
vždycky za to někdo může.“ (Kamýk nad Vltavou) 

na vojáky 
„Nejvíc jsme si, my kluci, hráli na vojáky.“ 
špaček 
“Udělal se takový klacíček, z obou stran se zašpičatěl, položil se na zem a do té špičky se 
bouchlo klackem, ono to vylétlo nahoru a pak se to odpálilo, kdo to odstřelí dál.“ 
honící kola 
„Tak to byly silnější obruče ze sudů nebo raději ráfky spadlé z dřevěných kol (trakařů, vozíků 
apod.). Kolo se pohánělo, brzdilo a řídilo upravenou dřevěnou rukovětí. Nejen po rovných 
plochách, raději po vyšlapaných pěšinkách, nahoru i dolu.“ 
 „Honili jsme obruče z normálního cyklistického kola. U pana Kolína jich bylo! Ten takové 
věci opravoval. To se prostě klackem popoháněla obruč a běhali jsme za tím.“ 
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kolo, koloběžka 
 „Pak byl velký skok na koloběžku a později kolo (bicykl dospěláků). To se nejdříve jen 
vodilo, pak jízda na jedné šlapce, potom pod rámem. To bylo období s velkým množstvím 
úrazů, odřenin a hnisavých ran. Když nohy povyrostly, aby aspoň špičkami dosáhly na šlapky, 
bylo vyhráno. To se otevřel celý svět.“ 
míče 
 „ Nejdříve jen menší – gumové, ty dlouho nevydržely, pak míče šité z punčoch, naplněné 
různými materiály – srstí z dobytka, zrním, pískem. Vzácně se začaly objevovat míče šité 
z ´chromové´ kůže s duší. A s nimi i starosti s častými opravami.“ 
praky 
 „ Dělali jsme si  praky a chodili jsme na veverky.“ 
pasák 
 „S panem učitelem Poustkem jsme hráli pasáka (podle pana učitele ´Plejgrambol´). Hráli 
jsme to i po skončení hodiny tělocviku bez ohledu na čas a dalekou cestu domů pěšky nebo na 
kolech – až do Hrabří, Hrachova, Vestce nebo Hříměždic. Odpalovací hole (pálky) jsme si 
vyráběli sami, stejně jako míče plněné pískem. Škoda, že tak hezká hra se nerozšířila 
a nehrála ve školách i později.“ 
 klukoviny 
Můj brácha s kamarádama, ti vymýšleli všechno možné. Taky rozebrali třeba koňskej vůz 
a posadili ho na střechu.“  
různé 
 „Sami jsme si vyráběli píšťalky a z bedýnek od droždí vozíky a taky úly pro čmeláky.“ 
 (Kamýk nad Vltavou) 

holčičí hry 
 „My holky jsme si hrály hlavně s panenkami. Toužila jsem mít víc oblečků, ale některé holky 
neměly ani žádnou panenku.“ (Kamýk nad Vltavou) 
 „Měla jsem velkou pannu, tu jsem krmila. Jenže maminka jednou začala čichat:´Co to tady 
cítím, tady jako když něco hnije.´ Přišli jsme na to, že je to v té panně. Nešlo to z ní dostat. 
Tak jsme ji s kamarády pohřbili. Venca Uhrů dělal faráře, my jsme plakali asi tři, udělali jsme 
hrob, do něj panenku, zaházeli jsme ji. Druhý den se maminka ptala: ´Tak kde je ta panna, ať 
s ní něco uděláme.´ A my: ´Ta není, ta je v hrobečku.´“ (Krásná Hora) 

 „Některé holčičky měly hadrové panenky. Jedna si ji vzala do vany a panenka koupel 
nepřežila. Panenky měly sádrové hlavičky a to se často rozbil nos nebo ucho. Panenka pak 
vypadala zuboženě, ale na novou nebylo. To bylo lítosti!“ (Krásná Hora) 

 „Já si pamatuji, to mi bylo 14 let, bylo to těsně po válce. U Anežky Kofroňové měli doma 
gramofon na kličku. To nás bylo z ulice asi šest holek, tak jsme vzaly gramofon a šly jsme na 
vršek na Homoli a tam jsme točily tou kličkou, pouštěly si desky a zpívaly u toho.“ (Krásná 
Hora) 

„Když se narodila ségra, Áša, tak já jí prakticky vychovávala. Tatínek šel do práce, maminka 
dělala na poli. A tak jsem jí vzala na kočárek a jela s ní ke škole a tam jsme jí s holkama 
hlídaly. A bylo to takový hezký kamarádčovství.“ (Počepice) 

„Chodili jsme ´cvičit´ tadyhle na Draha. Tam byla kláda a v ní takový kroužky pro dobytek, 
uvazovali k nim jalovice. A my jsme na to chodili cvičit jako na kladinu.“ (Počepice) 
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hračky 

 „Hračky se dřív pro děti nekupovaly. To si každý dělal sám. Nejvíc ze dřeva. Dřevěné 
houpací koně, vozíčky, káču, špačka…“ (Kamýk nad Vltavou) 

 „Hračky, na to nezapomenu. Měli jsme jich totiž jen málo, a tak jsme si jich vážili. Tenkrát 
byly jenom hadrové panenky a kočárky pro panenky upletené z proutí a dřevěné kostky, které 
složené dohromady dávaly obrázek z pohádky.  Hráli jsme si se zbytky věcí, odřezky, 
s barevnými sklíčky.“ (Dublovice) 

„Já neměla jako holka žádný koupený hračky. Dělala jsem si panenky z vlny, těch sem měla 
dost, a postýlky z krabiček od sirek. My byli hrozně chudý, takže to jinak nešlo. Dostala jsem 
ale od jedný paní, co k nám chodila pro mlíko, stavebnici. No to bylo něco! Z toho jsem 
stavěla baráky…a dycky když za mnou přišly holky, tak jsme si s tou stavebnicí hrály.“ 
(Chlum) 

 „To já jsem byla rozmazlené dítě, protože s náma žili i dva maminčiný svobodní bratři. Byla 
jsem tam jak královna. Všecko se točilo kolem Evičky. Měla jsem hraček dost. Jednou jsem 
dostala dokonce šlapací autíčko. Nebo si pamatuju na fotku s vánočním stromečkem, jak tam 
stojím a držím žehlicí prkno a takovou malou žehličku.“ (Chlum) 

  

JAK SE ŽILO ZA VÁLKY - PRVNÍ SV ĚTOVÁ 

 

začátek války 

Z rodinné kroniky Josefa Stibora 
30. června kolem desáté hodiny dopoledne se rozhoupal velký zvon na věži obděnického 
kostela a bil půl hodiny. Toho dne došla do vsi úřední zpráva o zastřelení Arcivévody 
Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželky Žofie. Již předtím se zpráva o atentátu dostala 
mezi lidi, ale nebylo to úředně potvrzeno a nikdo tomu ani věřit nechtěl. Nyní mnozí začínali 
tušit, že 28. červen roku 1914 je datem, na které nezapomenou… 

3. července odpoledne, v den pohřbu obětí atentátu, se celá krajina rozechvěla v ne-
uvěřitelném rytmu. Všechny zvony v zemi bily následníkovi a jeho ženě na poslední cestu. 
Celou hodinu mezi čtvrtou a pátou 27. července v pondělí svolával zvon v Obděnicích ke mši. 
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Bylo to smutné zvonění. V předchozím dni se potvrdily nejhorší předtuchy a obávané se stalo 
skutečností. Mobilizace! Odpoledne přijel v kočáře písař z hejtmanství a doručil do vsi 
mobilizační vyhlášku. (Petrovice)  

Z rodinné kroniky Josefa Stibora 
Mobilizace. Celá ves byla na nohou, lidé plakali a litovali těch, kteří museli odejít. V pondělí 
27. přišli všichni do kostela na mši sv. a ke sv. zpovědi. Po mši sv. k nim měl pan farář 
promluvu, aby v této smutné době, kdy každý musí opustit své milé, v Boha důvěřovali, že je 
i domácí jejich vezme pod svoji ochranu. (Petrovice) 

Z rodinné kroniky Divišů z Týnčan – Z Benešova na jižní frontu 
Rukovali jsme k 102. pluku v Benešově. Zdržel jsem se v Benešově osm neděl, takže jsem se 
mohl několikrát za tu dobu podívat domů a naši za mnou. I malý Fanouš, který již začínal 
lézti po zemi a již leccos žvatlá, i tatínek za mnou přijel. Dne 21. září přišel náhle rozkaz, 
dostali jsme dodatečnou výzbroj a výstroj a jeli jsme na srbskou frontu. Mého odjezdu byla 
přítomna též manželka, která za mnou přijela. Na povrch jsme jeli s veselou, ale uvnitř bylo 
každému z nás těžko. (Petrovice) 

102. pluk se zúčastnil útoku na srbskou hranici překročením Driny. Pluk byl ležením 
u vesnice Velino Selo. Odtud se 7. září večer vojsko vydalo přes Bosenskou Raču ke břehům 
Driny. Po jejím překročení se strhla bitva v kukuřičném poli. (Petrovice) 

„Teprve teď jsme pocítili tíhu války. Hodně kamarádů bylo mrtvých a raněných. Byl k nám 
přidělen Hejtman Slavík, strašný ukrutník na Srby a všechno, co bylo živé, chtěl postřílet. Při 
stálých potyčkách jsme dostali celou Mačvu. Je to úrodná krajina a daří se tam nejvíce 
kukuřice. Byla vysoká až dva metry a v té jsme museli svádět velké potyčky s nepřítelem. Viděl 
jsem, že z toho kouká než hrob, a proto jsem se domluvil s kamarádem Dvořákem, byl to hajný 
z Vrchotových Janovic. Řekli jsme si, že jeden druhého zraníme. Šli jsme spolu na stráž a tam 
jsme měli jeden druhého střelit. Já do ruky a on do nohy. Ale když mělo dojít k ráně, tak jsme 
se neodhodlali. Potom jsem toho ale litoval a dodnes ještě lituji, že jsem byl útlocitný 
a nezachránil kamaráda. Byl potom za několik dní zastřelen.“  

„Člověku se nechce střílet do živého. Ale jen do té doby, než padne první kamarád. Pak se 
probudí ďábel. Válka je válka …“  

 „Byly to hrozné a všelijaké obrazy, které jsme viděli, a často při útoku jsem myslel, že 
zešílím.“ (Petrovice) 

Z rodinné kroniky Josefa Stibora 
Nastala doba posvícenských svátků. Místo do zpěvu však bylo mnohým do pláče. Nové 
odvody! (Petrovice) 

Ze zápisků Jana Šáchy z Přeborova: 
Pak byl k říjnu (1914) nařízen odvod dvacetiletých mladíků k prohlídce do Benešova. Tu mně 
byl odveden mladší syn František, jenž musel nastoupiti 26. října, právě když slavíme u nás 
posvícení. Tak smutného nikdy moje rodina nezažila, neboť jsme ostali já, manželka a tři 
holky. (Petrovice) 
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rok 1915 

Dopis na frontu 

Milý synu, přijmi od nás všech pozdrav a časté vzpomínky…Já Tě lituji, že to s tím jídlem máš 
tak špatný. Už jsme také v úterý usušili sena, ještě máme asi na fůru jetele posečeného. Teď 
nám prší, každý den je bouřka. U Chlumce a u Hrabří potloukly kroupy. Teď nám budou 
odebírat dobytek. Už jsme ho jednou dávali. My povedeme Černou a malé býčky do Milevska. 
Ve čtvrtek koupíme býčky trochu silnější a voly jim necháme. Ten jeden byl trochu stonavý, 
dostal spařený jetel. Brambory už kopat nesmíme, ani bez dovolení mlátit…“ (Petrovice) 

  

JAK SE ŽILO ZA VÁLKY – DRUHÁ SVĚTOVÁ 

 

 „Jsem rodačka z Krásné Hory. Do školy jsem začala chodit v roce 1943. To byla napnutá 
doba, kdy vystěhovávali Sedlčany, takže hodně lidí ze Sedlčan bylo umístěno v Krásné Hoře. 
Přátelili jsme se s nimi. Když lítala letadla, schovávali jsme se. Bylo to takové dětství se 
strachem. Tatínka jsem měla totálně nasazeného na nucenou práci v Říši. Přišel nám domů až 
za tři roky… Maminka nám zpívala – mne vždycky dojala písnička ´Osiřelo dítě´. Plakala 
jsem u toho, protože jsem si uvědomila, že tatínka tu nemáme a že nám hodně schází. 
V Německu přišel o ruku, když bombardovali Drážďany, podařilo se mu ještě s jedním 
kamarádem utéci. Vraceli se pěšky. Přišel nám domů v hrozném stavu. Taky jsem ho brzo 
ztratila - v roce 1947. Dětství máme pošramocené válkou a událostmi padesátých let.“ 
(Krásná Hora) 

Z rodinných zápisů 
„Bylo mi devět, když byla velká letecká akce americkejch bombardérů na konci války 
(19. dubna 1945). Major Norwell (pilot jednoho z bombardérů) říkal, že měli rozkaz zničit 
strategickej most na severu Čech, a protože měli piloti problémy se tu vyznat, dostali 
instrukce letět ze západních hranic Čech na východ až nad řeku, která teče od jihu k severu, 
což byla Vltava. Po té se dát až k soutoku s Labem a dál na most. A taky by to tak skutečně 
bejvalo bylo, nebýt zásahu německejma dělostřelcema u Janovic a německejma stíhačkama 
švalbinama. Tady nad Sedlčanskem se střetly. 
 „Hned po válce jsme se s kamarádem vypravili na pole a louky od Sestrouně po Hradištko 
hledat bombardéry. Našli jsme tam dva motory ještě s vrtulema a směrem k Luhům pak ještě 
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křídla. Pepa utrhnul kus duralového plechu, že z toho bude vyřezávat žebra pro modely 
letadel. Ještě v srpnu pak našel jednu švalbínu u Krchleb, ale neměla motory, protože ji 
objevili dřív Rusové a motory si z ní vzali.“ (Kosova Hora) 

Z rodinných zápisů 
Jednoho dne, 19. dubna 1945 v poledních hodinách, byl v Kosově Hoře vyhlášen nálet 
a vzápětí jsme uslyšeli od východu hluk letadel. Letěla směrem od Vojkova nad Kosovou 
Horou, zahnula na sever přes Kolihovy. Lidé, místo aby šli do krytu, se zvědavě dívali na 
skupinu 24 bombardovacích letadel. V té ohromné výšce vypadaly jako stříbrní komáři, když 
najednou zazněla nad lesem střelba. Ukryli jsme se v místnostech v přízemí, které byly 
klenuté, a ze dveří se dívali, co se děje nad lesem. V tom jsme spatřili, jak se jedno letadlo 
zpoždovalo a zanechávalo za sebou kouřovou stoupu. Vzápětí začalo dělat vývrtku a neustále 
se zvětšovalo, to jak rychle klesalo. Babička vykřikla: ´Ježišmarjá, vždyť to letadlo hoří!´ 
Donutil jsem ostatní, aby se schovali do klenuté světnice, a když jsme se za chvíli zase 
podívali, co se venku děje, neviděli jsme z letadla už nic, ale na obloze se ukázalo několik 
obláčků. Bylo to šest pilotů, kteří seskočili s padáky a pomalu se snášeli k zemi. (Kosova 
Hora)                    

            

Z rodinných zápisů 
Víťova maminka v posledních týdnech války chodila do školy až do Vojkova, protože školu 
v Kosově Hoře obsadili němečtí vojáci. Ten den, když byl vyhlášený letecký poplach, poslali 
učitelé děti ze školy domů. Naše Lidunka byla na půli cesty, když kousek od silnice, po které 
šla, dopadly hořící trosky amerického letadla. Trup letadla s dvanácti uhořelými piloty spadl 
nedaleko od obětního kamene. (šest pilotů, kteří se zachránili seskokem, Němci pochytali 
a zastřelili. (Kosova Hora) 
Z rodinných zápisů 
Ve čtvrtek 26. dubna zažila Kosova Hora další vzdušný boj. Na silnici od Sedlčan do Kosovy 
Hory se pohyboval konvoj asi dvou set německých aut s nákladem střeliva a benzínu. První 
vozy už dojížděly do Kosovy Hory, když se na obloze od Sedlčan objevila nízkoletící letadla. 
To první přeletělo nad silnicí až nad Kosovu Horu a po prudké zatáčce se zase vrátilo na 
západ. Všechna auta ihned zastavila a vojáci z nich se rozběhli do polí, kde se ukryli. Vzápětí 
se od západu přihnala letadla, říkalo se jim tehdy hloubkaři, a odstřelovaly dávkami 
z rychlopalných letadlových děl německá auta. První auto dojelo až na náměstí, chtělo se 
ukrýt mezi trafikou a váhou u zámecké zdi, ale marně. Během pár minut se letadla několikrát 
vrátila a pak hořela všechna auta od trafiky na náměstí až do Sedlčan. Bylo to strašné, silnice 
i ulice k Sedlčanům byla v jednom ohni. Vybuchovaly náklady benzínu a střeliva a celé město 
bylo zahaleno kouřem. Strejda Zdeněk byl toho dne na houbách v zakázaném lese a právě se 
vracel domů, když nálet začal. Schován v kanále pod tratí díval se na ten boj, a když pak 
mraky kouře zahalily město, měl dojem, že hoří všechno. Stejně tak mysleli lidé z celého 
širého okolí, protože slyšeli jen strašnou střelbu a město viděli zahalené kouřem. Auta hořela 
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dlouho do noci, dům však nebyl poškozený ani jeden. Shořelo jen pár plotů na štěpnici. 
Babička Hrsinová s dětmi (tzn. s našimi maminkami) byla celou dobu náletu schována 
v chalupě. Naštěstí se jim nic nestalo, jen se jim sypaly prázdné nábojnice na střechu jako 
krupobití. (Kosova Hora)  

Z rodinných zápisů 
Po zlikvidování německého transportu už to šlo s Hitlerem z kopce. Němci utíkali před 
sovětskou armádou a dělali přípravy pro svojí obranu i u nás na Sedlčansku. Na silnici 
vykopávali protitankové příkopy a v okolí Kosovy Hory postavili baterii protiletadlových děl. 
Jedno dělo připravené k palbě stálo za Hlaváčkovou stodolou před okny domku babičky 
Hrsinové.  1. května se rozšířila zpráva, že Hitler skončil „hrdinnou smrtí“. Vojenská posádka 
v Kosově Hoře postavila před školou stožár s černou smuteční vlajkou, postavili k ní stráž, 
která nutila všechny okolojdoucí, aby vzdávali po fašisticku čest zvednutím pravé ruky. Kdo 
neposlechl, toho nenechali projít. Lidé pak raději obcházeli školu zadní uličkou. (Kosova 
Hora) 

Z rodinných zápisů 
A to už byly opravdu poslední dny války. Němcům zbyl k ústupu jen prostor jižně od Prahy 
přes jediný most přes Vltavu u Zrubku a k tomu mostu zase vedla jediná silnice přes Kosovu 
Horu a Sedlčany, a tak ve dnech od 7. do 10. května se tudy přehnala celá armáda převážně 
divize SS, spousty tanků, děl a automobilů. Při projíždění městem mířili na všechny strany 
kulomety a automaty. Most přes náš potok u Jarolímků, který měl poměrně malou únosnost, 
přetížení za tohoto zběsilého ústupu vydržel, ale obě jeho kamenná zábradlí tanky docela 
zbouraly a shodily do vody. Ale ani jeden tank nespadl do potoka, přestože dva už měly 
namále. Visely pásem přes okraj mostu, ale přece projely. (Kosova Hora) 

Z rodinných zápisů 
Ve čtvrtek se začaly trousit pěší oddíly Wehrmachtu. Byly na ústupovém pochodu z Moravy 
a chtěly se dostat dál na západ, nechtělo se jim do sovětského zajetí. Odpoledne telefonovali 
z Vojkova, že tam prošel větší oddíl Němců a že z nich někdo střílel, tak prý je máme 
v Kosově Hoře zastavit a odebrat jim zbraně. V Kosově Hoře sice bylo asi 50 lidí ozbrojeno, 
ale Němců bylo pár set. Byl s nimi generál a jeho pobočník major. Ostatní důstojníci utekli už 
dříve s motorizovanými jednotkami. Generál byl už starší člověk, mohl také ustupovat 
motorizovaně, nechtěl však opustit svoje lidi a pochodoval s nimi. Byli všichni unavený 
a hladový, tak jsme je ubytovali ve stodolách a pana generála a majora v domě pana ředitele 
Larvy. Asi hodinu na to přijelo do Kosovy Hory první sovětské auto. Byla to malá skupina, 
většinou důstojníci s jedním generálem. U slavobrány postavené při vjezdu na náměstí (nápis 
na transparentu sem provedl azbukou já) byli slavnostně uvítání předsedou revolučního 
národního výboru ředitelem Larvou, kosohorskými občany a kapelníkem naší dechovky 
panem Diblíkem. Než se vydali na další cestu do Sedlčan, hlásili jsme jim, že je v Kosově 
Hoře ozbrojený větší oddíl Němců s generálem. Na to jsme dovedli sovětské důstojníky 
k Larvovům, kde měli oba generálové spolu rozhovor. Bylo to trochu složité, sovětský generál 
mluvil rusky s panem Kuklou, který byl za první světové války v Rusku, pan Kukla to 
překládal mně a já zase do němčiny generálovi Wehrmachtu. Nejdřív se ptal, ke které části 
německé armády patří a jestli je mu známo, že maršál Denick, nástupce Hitlera, podepsal 8. 5. 
bezpodmínečnou kapitulaci německé říše. Německý generál celý roztřesený odpověděl, že už 
několik dní nemá žádné zprávy ani rozkazy svých nadřízených a že ani rozhlas neposlouchal, 
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takže byl zcela bez informací. Generál pak dal rozkaz. Českoslovenští partyzáni, to jsme byli 
jako my, dají možnost německým ozbrojeným jednotkám k ubytování, důstojníci s generálem 
mají být ubytování odděleně. Po příchodu sovětských jednotek budou zajatci převzati Rudou 
armádou. Tak pro nás v Kosově Hoře skončila 2. světová válka, ale skutečně skončila až v 
okolí Příbrami u Milína. (Kosova Hora) 

vystěhování  

 „Půlka lidí tu byla vystěhovaná, kvůli německým vojákům. My taky, protože jsme měli doma 
pec, ale odmítli jsme pro vojáky péct. Tak nás vystěhovali. Bydleli jsme u Strnadů, věci jsme 
měli u Baršů a Šveců a u Vokrouhlíků jsme pekli. Bylo to těžké, dnes už si to nikdo nedovede 
představit, v jakých podmínkách jsme tam fungovali. Byli jsme rádi, že nespíme venku 
a máme střechu nad hlavou. Víc jsme tenkrát neřešili. Do těch domů si Němci nastěhovali 
buď vojáky, nebo lidi, co sem přišli odjinud pracovat pro Němce.“  (Dublovice) 

 „Přišli vojáci a oznámili nám, že máme 14 dnů na to se vystěhovat. Bylo to před zimou 
a bylo těžké sehnat někoho, kdo by ubytoval. Rodiče se o mě báli, a tak mě odvezli do 
Milešova u Krásné Hory. Ale stejně to nepomohlo, tenkrát hned za Milešovem popravili 
nějakého Němce. Projížděli tu vojáci, měli na nás namířené zbraně a my jsme utíkali až dolů, 
k řece. Tam jsme museli tři dny spát. Pamatuju si na jednu paní, která byla těhotná, měla před 
porodem. Manžel ji musel naložit na trakař a odvézt, protože už nemohla chodit. Takže to 
opravdu nepomohlo, že jsem odjela pryč. Rodiče odešli do Borotic na faru. Stěhovat se museli 
na vícekrát. Přes řeku, a museli dávat pozor, aby je Němci nechytli. Při poslední cestě rodiče 
chytli a zabavili jim všechny zásoby, co vezli s sebou.“ (Dublovice) 

 „My byli za války vystěhovaní do Příčov. Když došlo k osvobození, šli jsme se s tatínkem 
podívat do naší chalupy, jestli se tam budeme moct vrátit. Byli jsme už připravení se 
přestěhovat, ale pak přijeli Rusové. Chalupu nám zabavili, všechno tam vybourali a udělali si 
z naší chalupy pekárnu. Sušili tam chleba, proč, to už nevím, ale všude byla veka nakrájená na 
plátky a sušila se. Až po třech týdnech jsme se mohli vrátit, když Rusové dostali rozkaz se 
přesunout a odjeli. Nejdřív jsme stavení ale museli opravit, ve štítě byla obrovská díra 
a v místnosti byly vykopané takové kanály, na kterých stály cihly, aby to větralo. Na těch 
cihlách sušili tu veku. Ta chalupa byla v neobyvatelném stavu. Vznikl nějaký státní úřad pro 
ty vystěhované vesnice. Ten rozděloval peníze na opravy pro lidi, kterým ty chalupy někdo 
zničil.“ (Dublovice) 

odvážní 

 „Pan nadlesní byl ušlechtilý, tichý, charakterní člověk, který dokázal s lehkým úsměvem 
odolat nátlakům na dodávku dřeva pro válečné účely. Začátkem roku 1945 jsem v kanceláři 
vyslechl rozhovor s pracovníkem Dohlédacího úřadu, který za ním přijel v německé uniformě 
zajistit dodávku kulatinových výřezů, silných 40 cm pro protitankové zátarasy. Celou dobu 
spolu mluvili vstoje, střídavě česky a německy, více německy. Pan nadlesní s mírným 
úsměvem stále opakoval: ´Takové dřevo tu nemáme.´ Tak byly staré silné porosty v Pustém 
a Ohradě zachráněny.“ (Kamýk nad Vltavou) 

 „V neděli 6. května bylo hezké slunné dopoledne. Se dvěma kamarády – všichni jsme už měli 
našité trikolory – jsme vyšli na sedlčanskou silnici, procházející až na Štileček svatojánskými 
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lesy. Přijíždělo od Sedlčan odkryté vojenské auto obsazené vyššími důstojníky s jedním 
vojákem s přilbou za kulometem za zadními sedadly. Němci si nás prohlíželi a pokračovali 
stejným tempem dál.“ (Kamýk nad Vltavou) 

konec války 

 „7. května byl chladný deštivý den. K večeru došly zprávy, že do Sedlce vtrhly SS s tanky 
a umučili tam sedm lidí. I některá známá jména. Bratří Vodňanští, Karel Dvořák. Myslel jsem, 
že je to mistr kominický, ale byl to můj táta.“  

 „8. květen byl plný poplašných zpráv o trestných výpravách SS z nedalekého výcvikového 
prostoru. Ale večer přišla radostná zpráva, že ráno se máme zúčastnit průvodu na oslavu 
podepsání kapitulace Němců v Kamýku.“ 

 „9. května ráno jsme stačili s kamarádem Jendou Klingerem uříznout tyč, oloupat kůru 
a postavit stožár s vlajkou. Pak jsme šli na Radobyl, kde byl sraz s ostatními a dechovkou 
pana Hrona z Hrachova. Odtud nás vedla dechovka v průvodu do Kamýka. Před Kamýkem po 
levé straně byly zákopy a v nich vykukovali v přilbách Němci.“ (Kamýk nad Vltavou) 

vojáci 

 „Při poledním návratu z Kamýka – byl slunný horký den – jsme procházeli na křižovatce 
u Radobyle kolem skupiny, asi patnácti až dvacetičlenné, rozhalených veselých vojáků bez 
čepic. Z Brsiny jsme s panem řídícím a Honzou nešli jako ostatní svatojánští pěšinou k Jánu, 
ale lesem po silnici, abychom sledovali provoz. Kousek za Brzinou se osamělý, unavený 
voják, snad důstojník, hlásil k našemu panu řídicímu. Pozdravili se jako staří známí – jako 
učitelé spolu sloužili na Podkarpatské Rusi. Opřel se o skálu vyčnívající do zákrutu silnice. 
Smutně a unaveně povídal: Nemáte se na co těšit. Komunismus nebo nacismus, není velký 
rozdíl. Nevnímal jsem ho už jako přítele. Myslím, že i pan řídící byl z toho smutný.“ (Kamýk 
nad Vltavou) 

 „U Sv. Jana byla delší dobu skupina telefonistů, s kterými jsme se spřátelili. S velkým 
zájmem jsme se učili azbuku. Půjčovali si naše kola. Učili se jezdit, někdy si vyjížděli do 
okolí a vraceli až druhý den. Kola vždy vrátili. Velitel, staršina, si půjčoval brokovnici a mého 
foxteriéra na lov divokých králíků, kterých v našem okolí bylo hodně.“ (Kamýk nad Vltavou) 

 „11. května – časně ráno jsem se vracel s tetou z pohřbu otce. Za Jesenicí před rozcestím na 
Sedlčany a Vysoký Chlumec nás dohonila ruská kolona menších nákladních aut. První 
Rusové. Mávali jsme jim, oni z prvního auta házeli cigarety, třetí auto zastavilo, vzalo nás na 
korbu s plachtou. Tam seděl u pytlů s proviantem staršina s bílými kníry. Nemluvil, jen jsme 
se na sebe usmívali. Jeli jsme přes Chlumec, kde byla krátká zastávka na náměstí, pak dál 
kolem Sv. Jana, kde jsme vystoupili. Oni pokračovali ke Kamýku. Odpoledne byl slyšet 
poslední boj u Milína.“ (Kamýk nad Vltavou) 
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různé 

„Za války, když přišli Němci, tak lidi, co sloužili tady na statcích, všichni někam odešli. 
Tatínek tu zůstal sám. No a přišli Němci a přivezli si kobyly. 40 kobyl. Dali nám je do stodoly 
a do kolny, plnej dvůr jich byl. My se vrátili s krmením a oni tam byli všude roztažení, ani 
k řezačce jsme se nemohli dostat. Naši si schovávali za války sádlo. Zakopali ho do kolny, co 
měli dříví. A oni tam teď kobyly!“ (Jesenice) 

  

PADESÁTÁ LÉTA, KOMUNISMUS 

 

 „Tady v Počepicích nebylo moc velkejch sedláků, víc těch drobnejch, a tak to zabírání 
majetku a vystěhování nebylo tak hrozný jako jinde.“ (Počepice) 

„Když se zakládaly družstva, tak tady v Jesenici to celkem šlo hladce. Někdo vstoupil, a když 
zjistil, jaký to je, zase vystoupil, ale nikoho nevystěhovali. Horší to bylo na Nedrahovicku.“ 
(Jesenice) 

„My měli statek, asi 20 hektarů, a ten nám sebrali. Do čtrnácti dnů vystěhovat! Tátu, jako 
manžela, vyhnali hned, musel jít pracovat do Kladna. A když nás vystěhovali, tak tady zbyly 
krávy, a teď sháněli po vsích ženský, aby šly dojit. A žádná nešla. Tak ten jeden za mnou 
přišel, a jestli bych ty krávy nepodojila. Jenom dneska a zejtra. A já pak dojila a uklízela furt. 
No ale tak jsem to tím zachránila, i když to nebylo naše a nic jinýho jsme tady dělat 
nesměli… Ježiš, to jsou vzpomínky někdy…Když manžel přijel z Kladna, utahanej z práce, 
sednul si tamhle na gauč, já jezdila se slámou a se senem ze stodoly k dobytku a on se na mě 
díval z okna, jak hezky jezdim. My jsme se měli rádi. Po roce se pak vrátil. Tady ve družstvu 
o něj nestáli a on už o ně taky ne.“ (Jesenice) 

„Ve dvaapadesátém roce tady založili JZD. Čtyři nebo pět statkářů vystěhovali. Bylo to tvrdé. 
Přišli a řekli: Do dvou hodin musíte být za hranicemi obce. Smíte si vzít věci do 15 kg.  A pak 
to vážili. Stěhovali je někam do Slezska.“ (Nečín) 
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„Děda měl kovárnu. Když ho komunisti zabrali, tak ho odvezli do Sedlčan a tam ho drželi, 
dokud jim to nepodepsal. A táta, jako můj manžel, tak ten musel podepsat, že s tím taky 
souhlasí, že si na tu kovárnu nebude dělat nárok. Takhle si to jistili dopředu.“ (Počepice) 

„Tady komunisti třeba zabavili jedný rodině hospodu, ale že tam ta rodina dělala sama, že 
neměli na práci v hospodě lidi, tak jim jen sebrali barák, nevyhnali je a mohli tam pracovat 
dál, ale pod jiným vedením.“ (Počepice) 

„My měli hospodu. Bylo mi dvanáct. Vzpomínám si, jako dneska to vidím, když přišel ten 
únor v osmačtyřicátým, tak k němu přišel jeden a říká: ´Jardo, dej se k nám, nebo o tu 
hospodu přijdeš.´ Tak táta vstoupil do KSČ a o hospodu přišel stejně.“ (Kamýk nad Vltavou) 

„Maminka nechtěla do družstva, takže nám přidávali práci, až jí bylo tolik, že to tatínek 
nevydržel. Ranila ho mrtvice. My jsme pak museli všichni i se starou tetou na pole. Narvali 
jsme se, že se to ani vypovídat nedá.“ (Kamýk nad Vltavou) 

„Do družstva se jako první dali komunisti, který nic neměli. Takovýhle lidi zakládali družstvo. 
Bezmajetní. Pak tam vstupovaly i ženský, protože mohly dělat lehčí práci, nežli měly doma 
s hospodářstvím.“ (Počepice) 

„Poslední, kdo šel do družstva, to byla moje máma. Chlapi tady hodně jezdili někam na práci 
a ženský samy hospodařily. No a komunisti jim sebrali pole, co měly u baráku, a dali jim 
výměnou jiný, třeba támhle Chlumka. Samo sebou, že horší. A když zjistili, že na tom poli se 
těm ženskejm daří, tak jim ho vyměnili podruhý.“ (Počepice) 

„Když jsem pomáhala tomu družstvu už rok, řekli mi, proč se nedám za člena, že budu mít 
nárok na naturálie. Muž povídá: ´Opovaž se.´ A řek to i před starejma. Ty taky byli proti.  
Postěžovala jsem si jednomu z družstva a on mi radil: ´Dej se tam, nemusej to vědět.´ No tak 
jsem se tam dala. Někdo to na mě pak řek a byla velká mrzutost, že nám všecko sebrali a já se 
ještě dávám za člena. Zastal se mě Beneš, říká: A co chcete? Co má dělat? Má tajhle malý 
děti!´ Tak ten mě zachránil.“ (Jesenice) 

„Říká se, že Vitín byla  poslední elektrifikovaná obec. Sedláci si tam postavili hlavu, a že 
nepudou do družstva. Tak jim za trest nezavedli proud.“ (Počepice) 

„Bylo nařízení, že nejmladší musel zůstat pracovat v zemědělství. Když naše Áša vycházela 
ze školy, tak chtěla jít studovat na gympl nebo alespoň na zemědělku, ale soudruzi jí 
nepodepsali doporučení. Nepustili jí. Nakonec jí dovolili alespoň odejít dělat do 
Kovodružstva. Takže ona není ani vyučená. Pochopitelně. Takhle to dělali.“ (Počepice) 

„Chtěl jsem jít na průmyslovku, ale neměl jsem dobrý kádrový posudek. Měl jsem napsáno: 
´Syn živnostníka bez pracovních sil.´ Byla to špatná doba. Jak člověk neměl dobrý posudek, 
tak se na školu nedostal.“ (Kamýk nad Vltavou) 

„Když jsem studovala, tak jsme jezdili vlakem do Prahy, celá parta nás byla. A já jsem tam ve 
vlaku řekla něco, co se nesmělo. Přijedu takhle za týden domů a maminka povídá: Prosím tě, 
tadyhle vem kachnu a … Že jsem něco prý řekla ve vlaku, doneslo se to na obec a že teď na 
nás chtějí někoho poslat. Tak ta kachna to asi spravila.“ (Počepice) 

„Pan učitel Vacík, to byl vynikající učitel. Toho všechny děti zbožňovaly. Ale, bohužel, 



 
 

22 

vyhodili ho v roce 1950, musel jít z Kamýku pryč. Založil tu skauting. S ním jsme zpívali 
hodně skautské písničky. Učil nás i na kytaru. On byl velký lidovec, chodil do kostela 
a angažoval se dost politicky, tak ho komunisti zlikvidovali.“ (Kamýk nad Vltavou) 

„Zavíralo se. Můj děda někde v hospodě prohlásil, že Slánský je vůl. Tak ho zavřeli. 
A mezitím Slánského oběsili a děda byl pořád zavřený. Hájil se, že myslel nějakého 
Stránského. Na pytlíku od mouky ho udal nějaký Pšenička.“ (Nečín) 

 „Já měl prakticky čtyři roky vojny, protože jsem vyšel v jedenapadesátém roce školu, a to 
byla nejhorší doba. To byly ty popravy – Horáková apod. Učil jsem se v Kalorce v Příbrami. 
Celý týden. Pětašedesát nás bydlilo v jedné hale. Ráno rozcvička, jak na vojně. Rozvod do 
zaměstnání. Zaměstnání – to se učilo, odpoledne politické školení. Neexistovaly vycházky. 
Akorát na sobotu odpoledne jsme mohli jet domů a v neděli se vracet. No a večer čepobití. To 
jsme zpívali a pochodovali kolem fabriky. Zpívali se bojové písně: ´Přes spáleniště, přes 
krvavé řeky…´ Umím to dodnes, protože tohle člověk nezapomene. Já jsem úplně šílel. Proto 
mě nejvíce štve, jak může někdo volit komunisty.“ (Kamýk nad Vltavou) 

„Povinně se tu musely zakládat komunistický organizace. Svaz mládeže a svaz žen 
a pionýr … Tak my jsme ten svaz mládeže založili, ale dělali jsme si to podle svýho. Sebrali 
jsme se a šli jsme třeba mejt kostel nebo zalejvat lípy na Kalvárii. Politiku jsme do toho 
netahali. Nemohli jsme vyskakovat, že támhleto se nám nelíbí a támhleto bysme chtěli jinak, 
navenek to bylo akční, něco se dělo, platily se příspěvky a to bylo hlavní, ale náplň jsme si 
dělali sami a tu nám nikdo nekontroloval.“ (Počepice) 

  

VÍRA 

 

„Kněz, nějakej pan Uher, tady založil skauty. A bylo jich docela dost. Já jsem v tý době už 
jezdila do Prahy, tak o tom moc nevím, jen si vzpomínám, jak na svatého Vojtěcha, to byl 
takovej patron skautů, šli oblečený do kostela v těch jejich krojích a s vlajkou.“ (Počepice) 
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PRÁCE 

 

zemědělství 

„Já jezdila s kobylama. Vozila jsem do Sedlčan brambory, do Dobrošovic výpalky…Jednou 
jsem jela do Měštic a tam zrovna prohazovali mužský sníh. Tehdy ho bylo nějak hodně. 
A když jsem jela okolo nich, tak přestali házet, a tak nějak na mě koukali. Kočí – ženská, 
a ještě k tomu mladá! Já na to byla hrdá. Jednou jsem ztratila podkovu. Tak jsem zastavila 
v Sedlci u kováře, koně mi okoval, no a já dojela pěkně domů. Tatínek to potom došel 
zaplatit.“ (Jesenice) 

řemesla 

„Na Cholíně byl starej pan kuchař, kterej dřív pracoval v nějakom pěknom hotelu v Praze. 
A my tam, na Cholín, chodily s kamarádkou do lesa na práci. Jednou jsme si řekli, že 
zkusíme, jestli by nás nezaměstnal. A on nás vzal. A když viděl, že mě to v kuchyni baví, tak 
mě ke všemu přizval. Vždycky říkal: Pojď se dívat! Já od něho dostala úplnou kuchařskou 
školu. Asi to ve mně nějak cejtil. Pak jsem tu práci celej život dělala hrozně ráda.“ (Chlum) 

„To bylo hrozný s mojí bábou, pěstovala husy a ty voškubala a všechno pro holky, pro 
vnoučata, aby každej měl peří na peřinu a na polštáře. A teď se jí na to vykašlou. Máme to 
schovaný jako poklad. Dralo se v zimě. Tady v Pořešicích ženský moc nebyly, z Chlumce to 
bylo daleko, tak já drala sama. Většinou dopoledne, pak jsem něco uvařila, vodpoledne jsem 
drala. Navečer jsem došla poklidit, a pak večer sem si k tomu sedla zase. Děda topil do desíti 
hodin a já drala do dvanácti, do jedný. Dávala jsem si peřinu na kamna, abych jí měla teplou, 
no a když mi bylo chladnějc, tak sem šupla na kamna pod peřinu a spala jsem na kamnech.“ 
(Vysoký Chlumec) 
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VZPOMÍNÁNÍ NA JÍDLO A STRAVOVÁNÍ 

 

chleba 

Chleba se pekl v pekárně i podomácku. Dobrá mouka, chlebový kvásek, pec a pár šikovných 
laskavých rukou z něj dokázaly udělat pochoutku, na kterou se rádo vzpomíná. 

 „Vzpomínám si na pekaře Procházku. Bašta chleba a rohlíky. To byla lahůdka! Vždycky 
ráno, když se šlo do školy, tak se zašlo do pekárny. On to vyndal z pece a měl smetáček 
a hrnek s černým kafem. A vždycky ten bochník, když ho vyndal, tak ho tím kafem potřel. 
Kůrka ztmavla a chytla takový lesk a mělo to svou chuť.“ (Nečín) 

 „Ještě lepší chleba měla teta Krotilová na statku. Měla svou pec a pekla si ho doma. To byl 
chleba, který vydržel deset až čtrnáct dní.“ (Nečín) 

 „Moje babička pekla taky. Na týden dopředu. Udělala několik pecnů do ošatek, roztopila pec, 
pak je v těch ošatkách zase nechala rozležet a na týden měli co jíst.“ (Nečín) 

„Chleba jsme si pekli sami. Většinou ze žita. Byl z poctivejch surovin, tak vydržel i 14 dní. 
Peklo se, co se do pece vešlo, devět bochníků 4-5 kilovejch. No a pak se bochníky nandaly do 
tý díže, co byl předtím kvásek.“ (Chlum) 

 „U nás se pekl chleba jednou za čtrnáct dní, poctivý kváskový. Maminka většinou pekla 
čtrnáct bochníků. Bochníky byly buď velké pětikilové, nebo malé dvoukilové. Ten chleba 
vydržel celých čtrnáct dní. To víte, poslední dva dny už to nebylo ono, ale pořád byl dobrý.“ 
(Dublovice) 

„Mívali jsme kvásek v díži. Nikdy se nesměl spotřebovat všechen, čtvrtina se tam nechávala. 
A do toho se zase přidávala mouka, sůl a další věci.“ (Kamýk nad Vltavou) 

 „V Proutkovicích bydlel nějakej Šindelář, chodil se mnou do třídy. A ten měl dobrej chleba, 
namazanej máslem. My měli řeznictví, a tak jsem mu vždycky došel pro nějakej salám 
a vyhandlovali jsme to.“ (Krásná Hora) 
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 brambory  

Brambory na loupačku, cmunda čili bramborák, bramborové placky, bramborové knedlíky, 
škubánky, bác 

 „Bramborové placky, na ty ráda vzpomínám. U nás se pekly nasucho na kraji plotny, a pak se 
teprve pomazaly rozpuštěným sádlem a někdy taky povidly, nebo se použil sirup. Ten se vařil 
z řepy a dle některých byl lepší než med.“ (Kamýk nad Vltavou) 

mléko, máslo 

 „Když se tlouklo máslo, tak bylo žluté a tuhé jak vosk, ne jako dneska, že z toho teče voda.“ 
(Nečín) 

 „Mléko, když se rychle nespotřebovalo, tak zkyslo. A pilo se pak k bramborám na loupačku 
nebo se z něho dělal tvaroh. Zkuste dneska nechat stát mléko…shnije a zapáchá.“ (Dublovice) 

„Bylo mi tak 12, 13 let a musel jsem tlouct máslo v máselnici, v tý stojatý. Zvuk to dělá, jako 
když zvoní. Mě to nebavilo. Matka byla na poli, vychovávala mě víceméně babička. A já jí 
podváděl. Dycky sem jako točil rychle, vona mi vyhubovala, že to zpění, že se to nestluče 
a že zůstanou hrudky, abych točil pomalu. Ale jak zavřela dveře, tak sem vzal knížku a čet 
sem si a poslouchal, a když jsem jí zaslech, tak sem zase začal točit. Tak mi to stloukání trvalo 
i pět hodin.“ (Chlum) 

maso 

„Husy se tu chovaly v každém druhém baráku. To byly hejna hus a obecní pastviště. A když 
už mluvíme o huse, tak ani ne maso, ale husí sádlo, to byla lahůdka! A husí játra, to byla 
delikatesa!“ (Nečín) 

 „Kdo měl dvorek, měl prasátko. To se v zimě zabíjelo. Jitrničky, jelítka, polívka, sádlo. To 
vydrželo dlouho.  Skladovalo se v sádelních hrncích.“ (Kamýk nad Vltavou) 

 „Každý, kdo mohl, choval čuníka. A v zimě pak byly zabíjačky. Já si pamatuju, že jsme 
chodili k babičce a pak roznášeli výslužku sousedům. A my (jako malé děti) jsme za to 
dostaly nějakou korunu, bonbon nebo čokoládu. Tak to jsme se vždycky těšily. To jsme třeba 
šly i patnáctkrát po vsi s bandičkou prdelačky (zabijačkové polívky) a nějakou výslužkou.“ 
(Nečín) 

 „Nebyly lednice a mrazáky. Lidé se podělili, potom se to vykompenzovalo. Další týden 
zabíjel soused, tak zase přinesl on. A všichni to měli čerstvé.“ (Nečín) 

 „Chudí jsme asi nikdy nebyli, protože vím, že ve špajzu stále visela celá uzená šunka. A  toho 
podle chuti se ukrajovalo. A že bych to považoval za nějakou lahůdku a holdoval tomu, to ani 
ne. Pravda ale je, že ta šunka tam vyschla a že byla vynikající.“ (Nečín) 

 „Na Vánoce jsem jezdíval s vozíkem k Hacaperkům do Lipin pro krocana. Ale to byl kus! 
Měl kolem dvaceti kil. To vím, že jsem ho neuzvedl, tak mi ho dali na vozík a já ho táhl 
domů. Na Vánoce vždycky bylo krůtí maso.“ (Nečín) 

 „Jako kluci jsme jedli koninu. Koňský guláš, koňské bifteky a salám. Nasládlé maso, ale nám 
klukům chutnalo.“ (Kamýk nad Vltavou) 
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 „Když maso nebylo, vzali jsme zavděk i uhlířinou. Bylo to jídlo z brambor a noků, navrch 
přišlo kyselé zelí. Někde se přidávala i smažená cibulka. Maminka to ještě v troubě zapekla.“ 
(Kamýk nad Vltavou) 

 „Kdyby mi někdo udělal uhlířinu, jak ji uměla moje máma, tak bych sněd i pekáč!“ (Kamýk 
nad Vltavou) 

nápoje 

„Kafe se pražívalo ze žita, ale moje maminka dycky říkala: ´Já jenom tu culifindu pít nebudu.´ 
Tak se to u nás míchalo s pravým kafem.“ (Chlum) 

 

sladká jídla, mlsání 

Buchty, koláče, vánočky, vdolky, rozpeky, štrůdly, lívance 

 „Tenkrát to bylo jinak, pekař ani tak nepekl sám, ale lidé si u něho za peníze chodili upéct 
doma zadělané těsto. Pekař to upekl a lidi si pak přišli pro hotové pečivo. Největší frmol byl, 
když byly poutě a posvícení. Na Vánoce se zase pekly vánočky.“ (Dublovice) 

 „Když byla pouť, pekly se koláče. My pekli ze sedmi kil mouky. V takové vaničce. To se 
sezvali všichni přátelé a příbuzní. Na pouť a na posvícení se to takhle dodržovalo.“ (Krásná 
Hora) 

 „Nebyl sice takový výběr, ale zato to bylo kvalitní. Žádné barvivo jako dneska. Jedli jsme 
fialky, ledovky, špalky, turecký med za padesátník, růžové nebo bílé větrové bonbóny, šumák, 
tiki. K cukráři jsme chodili málokdy, když, tak na žloutkové věnečky a marokánky, to byly 
takové placky za korunu.“ (Dublovice) 

 „Jsem z generace, která vzpomíná na tzv. mejdlíčka. To byly takové barevné destičky, snad 
z melasy, škrobu, cukru? Když jsme je pak po revoluci ochutnali, říkali jsme si: ´Jak jsme to 
mohli jíst?´“ (Kamýk nad Vltavou) 
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„My tam taky chodili. To bylo myslím první rok, co jsem nastoupil do školy. Prodával tam 
kočičí mejdlo. To byla taková jako čokoláda a on nám z ní ulamoval plátky. A vím, že si z nás 
dělali starší kluci srandu, že vždycky říkali: Dojdi si tam koupit ´semtele´!“ (Jesenice) 

 „Maminka vzala ocet a cukr a dávala to do horké vody a dělala jakési karamelové placičky.“ 
(Kamýk nad Vltavou) 

 „Strýček vozil z cukrovaru velké štangle a ty se pak sekaly a malé kousky pak dostaly děti 
k cucání.“ (Kamýk nad Vltavou) 

 „Na manství byla vyhlášená výletní restaurace. Měli tam výbornou zmrzlinu.“ (Kamýk nad 
Vltavou) 

„Tady nahoře byl nějakej Helf a ten měl takový dobrý malý cukroví. Vždycky to smíchal a za 
korunu nám toho dal do pytlíku. My tam chodili kupovat housky, a když se někdo ženil, tak 
tatínek povídá: ´Dojdi dneska pro housky, dostaneš koláče.´ Tak já tam šla a dostala jsem 
pytlík koláčků.“ (Jesenice) 

 „A co ještě? 
Fialky z desetikilové krabice. Ty voněly! Byly bezkonkurenční.“ 
 „A indiáni! 
Turecký med z pouti. Ten byl! Celý rok jsme se těšili! To už se nedá přirovnat k tomu 
dnešnímu!“ 
(Dublovice) 
  

ovoce a zelenina, obilí a luštěniny 

 „Jedli jsme hlavně ovoce ze zahrady. Všechno, co se doma urodilo! V zimě sušená 
i zavařovaná jablka. Zavařovali a sušili jsme i švestky a hrušky. Pomeranče jsme měli jednou 
za rok, maximálně. Byly na příděl a jenom pro rodiny s dětmi.“ (Dublovice) 

 „Jablka, švestky a hrušky se sušily v chlebové peci. Využilo se zbytkového tepla po pečení 
chleba.“ (Dublovice) 

„My jsme chodili na borůvky. Tady okolo v lesích bývalo tolik borůvek! Chodili jsme na ně 
s kbelíky. To jsme pak měli pořád doma borůvky vysypané na pekáči a jedli jsme je celý den. 
Kdy jsem tu viděla borůvky naposled, ani nepamatuju. Dneska je to tam vykácené 
a zaplevelené.“ (Krásná Hora) 

 „Strýc jezdil do Nečíně s koňmi odevzdávat obilí. Když mu to zapsali a potvrdili, že to 
odevzdal, a když jel zpátky kolem nás, tak mě naložil. I s košíčkem. U strejdy v Lipinách byla 
krásná zahrada. Sad. Tam byly chrupky snad pět druhů, jablka, hrušky, ryngle, blumy, no 
prostě všechno. Angrešt, rybíz. Na to vzpomínám strašně rád. Už tenkrát, po válce, tam byl 
obrovský skleník. Nádhera!“  (Nečín) 

různé 

 „Vitaminy se nekonzumovaly ve formě pilulek jako dnes. Nejlíp posloužilo kysané zelí, 
jablka, řepa, vodnice, černá ředkev.“(Kamýk nad Vltavou) 
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 „K snídani bývala melta. U nás jsme ji dělali pro osm lidí i do 3-4 litrového hrnku. V neděli 
byla melta ovoněná lžičkou pravého zrnkového kafe. K tomu kravské mléko a topinky pečené 
na tálech jen tak nasucho. Pak se vzaly a na vteřinku namočily do vroucí vody. Málokdo už 
dneska ví, proč se tak jmenují. Opečený chleba se na chvilku potopil, odtud topinky. Někdy se 
ještě potíraly mašlovačkou namočenou do sádla, třeba do husího. Dnes se dělají topinky méně 
zdravě – smaží se na oleji, který je mnohdy přepálený. Proto pak bývají potíže se 
žlučníkem.“(Kamýk nad Vltavou) 

 „Vzpomínám si na kyselo. To se připravovalo z chlebového, tedy žitného kvásku. Jeden den 
jsem měla kyselo, druhý den kaši.“(Kamýk nad Vltavou)  

„K snídaní maminka dělávala šlapanice – bílé kafe a do toho nalámaný rohlík nebo chleba. 
A to se jedlo lžící z toho hrnku.“ (Nečín) 

  

SOUSEDÉ – SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

 

„Jsem z Velké a byla jsem malá, když se polovina Velké musela vystěhovat. To byl velký 
zásah. Ještě si pamatuju, že když byla ves celá, byla hodně soudržná. Děvčata se scházela 
většinou na vsi, kluci třeba v maštali, zpívalo se, třeba i na lavičce venku na návsi. Pak už to 
nikdy nebylo takové.“ (Kamýk nad Vltavou) 

„Po slučování zemědělských družstev přišlo slučování obcí a dotklo se to nakonec i Rovině 
a Počepic. Oni se Roviňáci nechtěli slučovat, ale přinutili je. Museli si vybrat. Chlumec nebo 
Počepice. Prý jejich starosta tehdy řek: Na Chlumec ne, tam jsme od toho knížete dostávali 
dost karabáčem na zadek, tak to ne. Rozhodli se pro Počepice. Možná kdyby se bývali dali 
k Chlumci, tak to třeba bylo jiný. Dodneška, když se něco koná v Počepicích, tak oni si to 
radši v tý Rovini udělaj sami, než aby sem přijeli. Už je to 40 let, téměř dvě generace, a pořád 
si to ukřivdění lidi v sobě nesou. Ona je možná chyba, že žádnej starosta nebyl z Roviny.“ 
(Počepice) 
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„Někde jsou problémy sousedský, že je to až k pláči. To se traduje po chalupě kolik let. Od 
roku 68 do dneška.“ (Počepice) 

divadlo 

 „V padesátejch letech měla skoro každá obec svůj divadelní spolek. Tady to vedl nějakej 
Laburda. On věděl, kdo v okolí dobře hraje, a tak sem přitáh i chlapy z Pořešic  a Chlumce. 
Řezníčka, starýho ochotníka, a Šámala. O zkouškách, to byla taková legrace, že my nemuseli 
mít žádnou jinou zábavu. Nám stačila jedna zkouška na divadlo. Vždyť já jsem byla potom už 
v Praze, to mně bylo 15, 16 let, a na ty zkoušky jsem z Prahy dojížděla.“ (Počepice) 

„Ve škole se hrálo divadlo. Každej rok jedna hra. Tady žil nějakej pan Hartman. Byl to švec 
a spravoval tu boty, ale hroznej divadelník. Ten se v tom úplně vyžíval. Nastudoval nějakou 
hru s dospělýma ochotníkama a i s náma s dětma a pak to dával dohromady.“ (Počepice) 

  

hasiči 

 

„Po válce jsme tady měli takový dobrý spolek hasiček. Bylo nás asi dvanáct. Vzpomínám si 
na jedno vystoupení, co jsme připravily k nějakému výročí. Byl tu zrovna bratr starýho pana 
Čiháka z Ameriky a ten, když to viděl, dojetím brečel. Hrozně se mu to líbilo.“ (Počepice) 

„Co všechno tady dřív hasiči dělali! Tři hasičárny postavili! A tělocvičnu, školku, jídelnu, dyť 
na tom všem dělali hlavně hasiči. Je ale třeba říct, že ženy to tolerovaly, že chlapi přijdou 
z práce a pracujou celej víkend pro obec.“ (Počepice) 

myslivost 

„Zbraně, ty se dědily z generace na generaci. Jenže já od táty flintu neměl, protože on ji za 
války odhlásil. Pak ale z něj vylezlo, že flintu před Němcema zazdil. A jak byla zazděná, tak jí 
uhnila pažba. Dali jsme udělat novou, táta s ní pak dlouho střílel, a když přestal, tak mi jí dal 
a já jí měl až do konce, než jsem s myslivostí skončil.“ (Vysoký Chlumec) 

„Mít doma zbraň, to bylo za války nebezpečný. Náš děda jí měl. Jednou k nám přišli Němci, 
postavili nás do řady a hledali, ale naštěstí nenašli. Kdyby našli, vystříleli by prej celou 
rodinu.“ (Vysoký Chlumec) 
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„Patrony, ty jsme nechodili kupovat za každým honem, ty jsme si dělali sami. To byla 
alchymie, udělat patronu, to nebylo jen tak! Mám tady ještě po dědovi takovou dřevěnou 
trubku, do toho se dala prázdná nábojnice, karfík, nasypal se prach, dala se zátka, broky, zase 
zátka, zatočilo se to, no a byla patrona. Ale to víte, muselo to bejt odměřený.“ (Vysoký 
Chlumec) 

„D řívávejc, když se ještě hospodařilo soukromě, byly pole rozdělený na kousíčky. Všade měli 
zaseto něco jinýho, takže zvěř se snadno uživila. A potom, sekalo se většinou ručně, a když 
měli bažanti a koroptve vajíčka, tak se to vidělo, že tam sedí na vejcích, a to místečko se 
obsekalo, aby mohli snůšku vysedět. Pamatuju, že když tam na vejcích nebyla slepice, tak se 
vejce vzaly domu a daly pod kvočnu. Vona pak ty malý bažanty vodila. Dneska? Dneska 
jedou velký stroje, vono to má širší záběr a zvěř nemá šanci utéct!“ (Vysoký Chlumec) 

„Bývala tady spousta drobný zvěře, zajíci, koroptve, bažanti. I tetřívci a v zámecký oboře 
mufloni. Srnčí tehdy bylo málo a divoký prasata žádný.“ (Vysoký Chlumec) 

     

„Když jsem začínal s myslivostí, tak ještě nebyli rozšířený bažanti jako dnes. To bylo ještě 
v Janovicích. Jednou takhle jdu a najednou koukám, sedí tam, není to koroptev, jen o málo 
větší, a vona to bažantí slepice. Pak se tu hodně rozmnožili a bylo jich, že i sem k nám za 
chalupu lítali houfem.“ (Vysoký Chlumec) 

„Pamatuju na to, když jsem tady prvně uviděl prase. Honili jsme bažanty a zajíce, vo 
prasatech ani ánung. A najednou vidim, na pasece divočák. Pírko (vocásek) měl zatočený a za 
sebou táhnul nějaký trní. Já tam stál, koukám na něj, ani jsem nevystřelil.“ (Vysoký Chlumec) 

„O sezóně, to byl hon každou sobotu. Kam pudeme honit, to se ale tajilo. To kdyby se řeklo 
předem, tak někdo, kdo tý honební společnosti nepřál, nebo někdo z jiný společnosti by tam 
moh jít a schválně nám tu zvěř vyplašit. Tak to se řeklo až na místě. Sešli jsme se třeba 
v Počepicích, dali si polívku,  každej panáka, no a řeklo se, jdeme do Rovině. Tam se celej 
den honilo, pak se šlo zpátky, zvěř se rozdělila. Došli jsme k Punčochářovům na večeři a teď 
s tou zvěří, to byli tak dva zajíci a dva bažanti, se nesete z Počepic do Porešic nebo do 
Bláhovy Lhoty. V noci, něco máte upito. To si nedovedete představit, co to bylo za dřinu. Von 
ten zajíc něco váží.“ (Vysoký Chlumec) 

„Na kachny se tu chodilo málo. To musí bejt nad rybníkem, kachny se střílejí jen v letu. Já 
jsem byl jednou až tamhle dole za Roviní. Teď přišla taková bouřka, já sem prolil, už když 
jsme šli k Rovině, a vod tý doby jsem na kachnách nebyl. Kachna se zelím je dobrá, ale to 
jsem si jí radši vodpustil.“ (Vysoký Chlumec) 

„Veverek tu bejvalo hodně. Taky se střílely a prodávaly hokynáři. Kůži za pětikorunu 
a z masa se dělala polívka.“ (Vysoký Chlumec) 
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„Když se vábí zvěř, tak to se dělá na trávu mezi prsty, nebo vábničkou. Já moc nevábil, akorát 
jednou, na trávu. Srnec tam byl v dálce, tak jsem zavábil. A von jako když mu dá facku, 
rovnou ke mně.“ (Vysoký Chlumec) 

„Teď se dávají do lesa votrávený návnady na lišky proti vzteklině. Dřívávejc to nebylo, 
nechávalo se to na přírodě, moc se do toho nezasahovalo. Prostě líp fungoval ten dravec. 
A dravců bylo hodně.“ (Vysoký Chlumec) 

„Pytláctví, to bylo za komunistů, po nich i před nima. Můj otec se narodil v roce 1895, no 
a tak jako vejrostek, to víte, pytlačil. Jednak to byla vášeň a jednak to bylo i z toho důvodu, že 
byla bída, takže si tím i rodiny přilepšily. Vždyť dřív to bylo všecko panský. To nebyly nějaký 
spolky, který by tu myslivost mohly provozovat. Všechno měli páni.“ (Vysoký Chlumec) 

„Vyprávěl děda, že tady při měsíčku, když byl úplněk, tak v těch stráních dělali pytláci hony. 
A hajný, byli tady dva, tak ty se prej na to jenom dívali. Báli se přiblížit, aby jim pytláci něco 
neudělali, protože jich  bylo hodně. Dřív chodívali po vesnicích hokynáři s nůšema. Z Řadov, 
z Týnčan, z Chramost a ze Lhotky. Vykupovali vajíčka a taky vod pytláků zvěř.“ (Vysoký 
Chlumec) 

„Pytláci víc chytali do vok. Táta věděl, kdo ty voka nasazuje, a tak, když bylo před honem, ty 
pytláky vobcházel, a že aby to sebrali, že bude v sobotu hon. Honili jsme jednou takhle 
v Lampíru tady nad Pořešicema a Jenda Poslušnej, byl už  tehdy před důchodem, měl českýho 
fouska. Dobrej pes to byl. A pes nikde, tak ho šel hledat a von dole u první meze, chyt se do 
voka. Když ho Jenda vyprostil a dotáh se  k nám, byl rozpálenej, že by chytla vod něj sirka.“ 
(Vysoký Chlumec) 

„Já měl i výchovný myslivecký metody. Bába měla píšťalku, a když si děti hrály a byl už 
voběd, tak došla za chalupu, zapískala a děti přišly. No a to takhle jednou zapískala, píská 
podruhý, a děti furt nic, tak jsem šel, schoval se za křoví a zachrochtal jako prase. Viděl jsem, 
jak vystrčily hlavu, tak zachrochtám ještě jednou, a už byly doma.“ (Vysoký Chlumec) 

„M ůj největší úlovek byl muflon. Ale vono to neni jen tak, střelit jelena nebo muflona nebo 
i srnku, to musíte předem vohodnotit, jak je ten kus starej, ve který je věkový třídě. Když to 
střelíte, tak to jde do Příbrami a tam vohodnotěj, jestli je správně střeleném, nebo jestli je 
chovnej, nebo vodstřelovej, no a když neni vodstřelovej, tak dostanete červenej puntík 
a nedostanete za rok povolenku. To i když na silnici srazíte srnku nebo když něco najdete 
v lese, tak to musíte nahlásit, jinak je to pytláctví.“ (Vysoký Chlumec) 

o zpívání 

 „Maminka mi hodně zpívala. Ona milovala zpěv. Tam jak je dnes jídelna, dřív bývala mez. 
Tam maminka chodívala pást kozu a prozpěvovala si, že ji bylo slyšet široko daleko.“ 
(Dublovice) 

 „Jsem Pražanda křtěná vltavskou vodou. Do Kamýka jsem přišla později. Zpěv, to je moje. 
Rodiče měli chatu na Libčici, večer se zpívalo u táboráku, nebo když pršelo, tak se vlezlo do 
jedné chaty a zpívaly se všechny ty staré trampské písničky.“ (Kamýk nad Vltavou) 
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různé 

„D řív jsme si kulturu dělali sami. Skončilo to s rozvojem techniky, když přišla televize. Ta 
první maličká, to jsme se ještě scházeli a dívali se společně. To už je ale pryč. Dneska není na 
nic čas. Každej je v práci od nevidim do nevidim.“ (Počepice) 

„Sousedský problémy byly. Vždycky. Ale lidi měli dřív k sobě nějak blíž.“ (Počepice) 

  

KOŘENÍ NA ROZLI ČNÁ BOLENÍ 

 

 „Krávy tehdy měly denně čerstvou trávu, kterou nikdo nepráškoval. Volně se pásly, takže si 
vybraly, co potřebovaly. V okamžiku, kdy „léčivo“ opouštělo zažívací trakt, ještě nebylo 
napadené škodlivými bakteriemi, takže bylinky a enzymy v něm obsažené skutečně mohly 
hojit. Inu, moudří byli naši předkové, i když to tak na první pohled nevypadalo a i když se jim 
mnozí vysmívali. Své zkušenosti si předávali z generace na generaci, než jim do toho začal 
zasahovat farmaceutický průmysl.“ (Kamýk nad Vltavou) 

 „Jako dítě jsem byl nemocný jen jednou. Byli jsme asi zdravější také proto, že jsme byli od 
rána do večera venku, bosí a nalehko. Pamatuju si, že jsem byl za války jeden rok u babičky, 
protože to bylo u nás nějaké vachrlaté. Ona bydlela v té době v Rašově u Těšnova a to je 
úplně v lesích. Tam se do chalupy musela nosit voda z obecní studny. Naproti byl rybníček. 
Když jsem celý den lítal venku, byl jsem asi pěkně zašpiněný. Neexistovalo, že bych mohl jít 
spát nemytý. Škopek, do toho nanesli vodu, samozřejmě studenou. Tam jsem se musel celý 
umýt. Pak mi popřáli pytel blech na pomoc a šel jsem spát do sena.“ (Kamýk nad Vltavou) 

 „Rodiče nás léčili doma, k doktorovi se moc nechodilo, ani jich tolik nebylo, aby tam člověk 
mohl s každou rýmičkou!“ (Dublovice) 

 „Kde se u nás léčily neduhy? Na kamnech ve starých chalupách. My měly dvě. Ve staré 
bydlel děda s babičkou. To byl barák tři sta let starý. A my jsme přišli z rybníku promáčení, 
tak šup na kamna, vyhřát se. Když jsme byli nemocní, šup na kamna a lipový čaj.“ (Nečín) 
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mléko, máslo, tvaroh, syrovátka 

 „Při normálním kašli se ohřálo mléko, do něj se dal cukr, žloutek a trocha rumu a to se 
vypilo. Nejen že to pomáhalo, ale chutnalo to výborně! Také se dělával sirup z jitrocele a ten 
se při kašli podával na lžíci. Dneska ho koupíte v každé lékárně, ale tenkrát ho doma dělala 
moje babička. (Dublovice) 

 „Já si pamatuji, naproti nám bydlela Tonička Jirsová. Můj starší kluk trpěl na záněty 
středního ucha. A ona mi tenkrát poradila, že mám rozpustit na kovové lžíci kousek másla 
a kapátkem ho nakapat do ucha. A ono mu to vždycky pomohlo. Ono se to ucho tak nějak 
promastilo.“  

„Já jsem v šesti letech dostala zápal plic a pohrudnice a dokonce i zápal mozkových blan, tak 
mi tenkrát nosily sousedky syrovátku, ze které se dělal obklad, a do toho mě balily. Lidi dělali 
doma tvaroh, tak měli dost syrovátky. Pomohlo to.“ (Dublovice) 

 „Pamatuji, že od maminčiny sestřenice měli holčičku a ta měla zápal plic. Tak té dělali zábaly 
z domácího tvarohu. Dávali jí tvaroh na plíce a zabalili ji. A tím ji asi vyléčili, protože to 
přežila. Tvaroh byl obecně dobrá věc, říkalo se, že vytáhne tu horkost z těla při horečce nebo 
popálené kůži.“ (Dublovice) 

 „Tady toho tvarohu tolik nebylo, aby se mohl matlat na děti…“ (Dublovice) 

 křen 

 „Jednou, když jsem měla náběh na zápal plic, tak mi rozstrouhali křen, dali ho do plátýnka 
a ten mi přikládali na záda a dostala jsem se z toho.“ (Dublovice) 

 „Pan Patera: ´Babička na Březových Horách taky léčila křenovou plackou. Práskla mi to na 
záda, já jako malej kluk řval, protože to bylo horké.´“ (Dublovice) 

…a další přírodní léčiva 

 „Jednou jsem měla příušnice, a pamatuju si, že maminka našlehala bílek, přidala sůl, dala to 
na plátýnko a ovázala mi to kolem krku.“ (Dublovice) 

 „Ještě dnes dávám teplé obklady na hrudník, používám měsíčkovou mast, ta pomáhá skoro 
na všechno. Piju čaj z heřmánku, řebříčku a také dávám propolis (pryskyřice sbíraná včelami) 
do čistého lihu. Když mě pak bolí zuby, natírám si tím dásně, nebo se to dá do trochy mléka a 
tím se kloktá. Taky křenové placky, když člověka bolí záda. A hodně používám aloe. To 
člověk dřív jen tak nesehnal. Já to měla první a dědilo se to. Měla jsem plný byt těch 
rostlinek! Používám to buď na šťávy, nebo na rány a záněty, tím záněty potřeme a krásně se to 
zahojí.“ (Dublovice) 

 „Když měl člověk třeba zánět nebo se říznul, mazal se mastí ze smůly ze stromů a vosku.“ 
(Dublovice) 

vesnický doktor 

 „K nám chodil doktor Abraham z Petrovic. Většinou pěšky a vodil s sebou dva veliký psy. Ti 
se koupali třeba i v listopadu. Než přišel do místnosti, nejdřív tam vlítli ti psi. Zalezli pod 
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postel, lehli a funěli a nadzvedávali tu postel. Pak teprve přišel pan doktor. Kouřil, a aby 
nevykouřil tolik, tak si dělal půlky. Řekl:´Mařeno, ty zas ležíš v posteli?´“ (Kamýk nad 
Vltavou) 

obětaví rodiče 

 „Já jsem stonala málo, ale když už, tak to stálo za to. Ve dvaačtyřicátém roce jsem dostala 
záškrt. Byla jsem doma, ne v nemocnici, ale léčil mě doktor Kulanda z Krásné Hory. K němu 
mě maminka každý den nosila na zádech.“ (Krásná Hora) 

 „V roce 1945, to mi byly tři roky, měli naši pro mě termosku a já na tu termosku upadl. 
Řezná rána byla těsně vedle tepny. Otec mě vezl na kočárku z Březových Hor až do staré 
Příbrami do nemocnice. Dostal z toho zápal plic.“ (Krásná Hora) 

různé 

„Naši, ti si užili! Tehdá takovou blbostí ustřelil řídící mamince nohu. Přišla za ním, že jim 
něco žere slepice, nějaká zvěř. On byl myslivcem, tak k nim zašel a číhá. Ale vono nic, a jak 
tam stál, vidí, že tatínek má zarostlej tabák na kompostě. Tak si šel pro motyku, že to vypleje. 
Flintu si postavil za vrata. Uviděla ho maminka: ´Jejej, pan řídící je tady!´ Šla, otevřela vrata 
a ta flinta spadla na kámen a prostřelila mamince nohu v koleně. Nohu jí museli vzít. Dostala 
se z toho, chudák. A když pak tatínek vystoupil z družstva a bylo potřeba doma každý ruky, 
tak maminka pomáhala a vázala aspoň otýpky. Já si nedovedu představit, co musela zkusit.“ 
(Jesenice) 

 „Když jsem byl hodně malý, lezl jsem na okno a ještě jsem byl neohrabaný, tak jsem si 
překousl jazyk. Visel mi prý z pusy na kůžičce na kousku, tak mě bafli a vezli mě někam, kde 
mi to ušili, ale ono to začalo hnisat. Tak mě vezli na nějakou kliniku do Prahy. A to si 
vzpomínám, že maminka vyprávěla, jak jí tam hrozně vyhubovali, proč se mnou nešla 
k doktorovi, ale k ševci.“ (Krásná Hora) 

 „Měla jsem bratříčka, ale ten bohužel v roce 1939 zemřel, protože dostal záškrt. Kvůli 
závějím sněhu nemohl přijet k nám na hájovnu pan doktor z Milína, a tak se bratr udusil.“  

 „V roce 1939, když mi byly čtyři roky, zemřela mi sestra na spálu. Já jsem onemocněl taky, 
tak jsem ležel na infekčním oddělení šest neděl. Antibiotika tehdy neměli. Čím mě léčili, 
nevím, jen si pamatuji, že jsme tam museli nechat i hračky. Měl jsem Hurvínka, který jezdil 
po šňůrce – toho jsem tam musel nechat taky.“ 

 „U doktora se nemá říkat Nashledanou☺.“ 

  

ZVYKY A OBY ČEJE 

„Na Štědrý den kapr a salát, na Boží hod krůta. A po celé Vánoce vánočka.“ 

 „Na Velikonoce se chodilo s klapačkami a řehtačkami. To chodil průvod dětí po vesnici 
a měly třeba trakař s ozubeným kolem a tam bylo přidělané takové prkýnko a přes to ozubené 
kolo se to mlátilo. Pak byly samozřejmě klapačky. Ty jsme si vyráběli sami.“(Nečín) 
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 „Teď mají ten americký halloween, my jsme chodili s řepou strašit do oken.“ (Krásná Hora) 

 „Když ještě nebyla televize, chodilo se do biografu. Tam bylo vždycky plno. Mladí a staří.“ 
(Krásná Hora) 

 

  

  

 „Stará řeka byla teplá a u manství bývala pláž. V létě se tam pořádaly i karnevaly na vodě. 
S maskami. A parket byl plný. Hrála hlavně vesnická dechovka, třeba Vašák z Hrachova.“ 
(Kamýk nad Vltavou) 

  

oblečení 

„Kroje tady u nás, to nebylo jako někde támhle na Moravě nebo na jihu Čech, ty krásný kroje 
blaťácký. My měly takový český, všední. Červená sukně, šněrovačka, bílá halena s rukávama. 
Ale i to bylo hezký.“ (Počepice)  
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LIDOVÁ MOUDROST 

  

„My bydleli v Solopyskách, a vždycky, když bylo slyšet z Dublovic zvony, tak maminka 
říkala, že asi bude pršet.“ (Dublovice) 

 „Moje babička říkávala: ´Povahu vyžeň bičem, vrátí se a nezmění se v ničem.´“ (Dublovice) 

 „Já měla tetu, která mi byla spíš ale takovou babičkou. Vždycky, když jsem byla něco líná 
udělat, tak mi říkávala: ´Má zlatá lenosti, musím tě přemocti.´“ (Dublovice) 

 „Neměli jsme jako děti rádi, když babička odešla a dlouho se nevracela. Ptali jsme se 
dědečka, kde je? Spadla do rejže.“ (Nečín) 

 „Tatínek mi říkal: ´Co se naučíš, dělat můžeš a taky nemusíš.´“ (Nečín) 

 „Nás učili: ´Nelhat a nekrást.´ Jenže teď spíš platí: ´Když nic neumím, dělat to nemusím.´“ 
(Kamýk nad Vltavou)  

„U nás jsem slýchala: Kde jsou mladý, nemají bejt starý ani na obrázku.“ (Jesenice) 
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