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„Můj rodný kraji, rozpletenými copy bych ti nohy utírala.“ 

 

 

  
 

 

Všechny vzpomínky jsou věnovány mé milované, laskavé a všeodpouštějící 
mamince a moudrému, přísnému a všechápajícímu tatínkovi. 
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„Až jednou bude duše má bez těla, 
měl bych jen prosbu malinkou, 

já netoužím po křídlech anděla, 
chtěl bych být milou vzpomínkou.“ 

 
František Novotný 

 

MŮJ DOMOV 

Vzpomínám na náš dům, zahrádku, zahradu, na dvůr, kde byla všechna možná 
drůbež – holubi, slepice, kachny, husy s husákem, perličky, někdy i krůty. Na jaře 
maminka, když „nasazovala“ na kuřata, vždycky počítala i s liškou. Liška si chodila 
z lesa k nám až na dvůr. Někdy ukradla slepici i z kurníku. Mamka se na ni nikdy 
nezlobila. S nasazováním na kuřata je to tak: když některá slepice začne toužit po 
děťátkách, začne kvokat. Pak je dobře ji posadit na vajíčka a za tři týdny se začnou 
líhnout kuřátka. Malá, žlutá, mokrá kuřátečka, která se hned staví na nožky a 
pokouší se o běhání. Matka kvočna je na ně náležitě hrdá a ráda je potom vodí 
po dvoře. Když hrozí nějaké nebezpečí, schovává je všechny pod svá křídla. Někdy 
bylo ještě venku moc chladno, potom kuřátka „bydlela“ v kuchyni pod kouzní 
(kouzeň – to je výklenek pod kamny a je tam stále teplo). Malým kuřátkům 
mamka sekala vajíčka natvrdo, později kopřivy. Podobně probíhala líhnutí 
kachniček. Někdy se stalo, že kachňátka vyseděla i dětičekchtivá kvočna. Bylo 
legrační sledovat, jak kachňátka hledala vodu – potok – a kvočna slepice zoufale 
běhala po břehu. 

Slepice mě fascinovaly tím, jak pilně sbíraly semínka, zrní i broučky, které jsem já 
neviděla. Tak jsem si sedla na bobek a chodila s hlavou u země a zázrak – také 
jsem viděla i malé broučky.  

Nejzajímavější bylo líhnutí housátek. Husa seděla na vajíčkách v košíku nebo 
v kukani v kuchyni. Bylo nutné „hlídat“ vejce, abych neprochladla.  Když husa 
měla potřebu, zakejhala, seskočila a hrdě odkráčela na dvůr se vyprázdnit. 
Věděla, že někdo ihned přiskočí vajíčka zakrýt polštářkem. Přikráčela zpátky do 
kuchyně, počkala, až někdo sundá polštářek a zase zaujala své důležité místo. Po 
11 dnech mamka prohlížela vejce, jestli nejsou „čistá“.  

Líhnutí housátek po jednom měsíci je podobné líhnutí kuřátek. I přechodný 
pobyt pod kouzní a krmení sekanými vajíčky i s kopřivami. Pohled na batolící se 
žlutou drobotinu na dvoře je nezapomenutelný. Je to skutečný projev a symbol 
jara. 
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Také jsme mívali králíky, i angoráky na vlnu. Ostříhanou vlnu jsem posílala do 
továrny na Vysočinu a zpět jsem dostala předena vlny v žádané barvě. Hodně 
jsem jako ostatní děvčata pletla a háčkovala. Svetry mě naučila teta Kabelů. První 
svetr, červený, z bavlny, jsem upletla v 6.třídě a nosila jsem ho i do školy. 
Háčkovat mě naučila Růženka Šabatků a Květa Špindlerů dříve, než jsem šla do 
školy. 

Ve chlívku u hnojniště bydlelo prasátko. Jedenkrát týdně jsme ho vyháněli na 
dvůr a čistili jsme mu příbytek.  Jako malou mě někdo navedl, abych se na něm 
svezla. Nešlo to – je moc kulaté. Na tom se jezdit nedá. Na koni, to je něco jiného.  

V maštali jsme mívali dvě krávy (Šeku, později Straku a Malinu), někdy ještě i 
jalovičku. Dále dvě kozy, dvě ovce (Beliny). Náš dobytek byl naučený chodit ve 
stráni. Chodil se pást na zahradu, často až k Hadačům do stráně. Kozy a ovce 
běhaly ve stráni zcela samostatně. Chodily samostatně i za kozlem k Petříkům, 
když se jim zachtělo. Ovečky je doprovázely. Běžely všechny přímo, cesta 
necesta, a tak dodatečně taťka doplácel škodu na obilí. Naše kozy byly stále 
rozběhané, kůzlátko vyskakovalo do výšky a dělalo s mámou bucbuc. Někdy jsem 
si bála, že si ublíží.  

Dobře si pamatuji tatínkovu radu: „Když vejdeš do maštale, nezapomeň 
pozdravit, zvláště když jsou tam ustájeni i koně.“ Krávy i koně jsou nebezpečné 
tím, že při leknutí mohou kopnout a ublížit. 

I koně jsme mívali. Ve válce a po ní jsme měli Mindu a Fricka. Jejich práce bylo 
tahání dřeva v lese. Proto jsem je znala jen od vidění. Později jsme měli Plosku, 
ustájena byla u strejdy Hovorků. Pracovala na poli, ale také jsem ji sedlala. 
Jezdecké sedlo jí nevadilo, ale byla pomalá. Asi už byla stará. Stejně jsem ji měla 
ráda. 

Nemohu zapomenout na naše věrné psy. Taťka měl cvičeného loveckého psa -  
krátkosrstého ohaře Adona. Chodil s ním rád na čekání. Nestřílel často, ale 
procházky v lese měl rád. (Měl pronajatou hraběcí honitbu na Hladné a v 
Albrechticích.) Já také měla věrného pejska. Asi ve třech letech jsem si přinesla 
od Ledy Holšanů štěnátko – jezevčíka. Protože byl bílý, byl to Voříšek. Vyrůstali 
jsme spolu, hráli jsme si spolu, také jsme spolu závodili v běhu. Výjimečně mě 
nechal vyhrát. Měli jsme ho rádi všichni. Po zbourání našeho domu na Hladné žil 
s námi střídavě v Bechyni a na chatě. V Bechyni býval smutný, zahrada byla pro 
něho malá. Na Hladné se jednou nevrátil ze svých toulek. Maminka ho našla pod 
bezových keřem v bouračce našeho domu. Vrátil se domů umřít. 

I kočky žily v naší domácnosti a měly se dobře. „Podle kočky se pozná 
hospodyně“, říkávala maminka. A taťka říkával: „Leckteré mámy by se mohly učit 
vychovávat dětí od kočiček“. 
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A ještě jedna vzpomínka na dalšího člena naší domácnosti - naši srnku Pepinu. 
Jednou k nám někdo přinesl opuštěnou malou srnečku, maminka ji vypiplala a 
vyrostla krásná srnka Pepina. Žila u nás v domě, byla ochočená, zvyklá mezi lidmi. 
Chodila pyšně-se svou červenou mašlí na krku - i po schodech do své zahrádky, 
kde měla přístřešek. Mohla chodit volně po domě, na zahrádku i do lesa. Jednou 
se stalo, že strýc Josef na ni z kuchyně přes okno promluvil a Pepina za ním skočila 
zavřeným oknem. Od té doby měla na čumáčku bílou skvrnku. Jednoho dne se 
ze svých toulek v lese domů nevrátila. Dlouho jsem ji oplakávala a nebyla jsem 
sama.  

V letních měsících ožila řeka, zaplnily ji prameny (vory), loďky a koupající se. 
Oblíbenou kratochvíli byla plavba po řece v neckách. Malé necky jedna osoba, 
velké dvě osoby, necky na prase unesly i tři osoby. Bylo to velice vratké svezení 
a často končilo koupelí.  
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Asi v 10 letech jsem od někoho dostala „maňáska“. To je úzká malá lodička (šířka 
asi 40 cm, délka 2 metry). Pádlo má jedno, dvouramenné. Trvalo to chvíli, než 
jsem se naučila nepadat. Moje dovednosti se zvyšovaly, takže jsem nakonec 
jezdila nejen vsedě, ale i vkleče. To nedokázal každý. Když jsem maňáskovi 
odrostla, dostal ho tehdy malý Petr Vorlíček. Vozit se na lodičce nebo na neckách, 
to bylo prima zábava. Horší bylo praní prádla v neckách na valše. Z toho jsme 
s mamkou mívaly prodřené prsty. Prádlo se vyvařovalo na plotně v kuchyni, 
potom se pralo na valše, pokračovalo mácháním ve studené vodě a škrobením. 
V létě jsme měly necky na zápraží, to bylo přece zábavnější. Prádlo se máchalo 
v řece, z pramice nebo z velkého kamenu, který bych i dnes poznala. Pak jsme 
prádlo hodně mokré věšely na zahrádce na šňůru. Aby se pěkně vybělilo.  

Často se to nelíbilo taťkovým včeličkám a uměly to dát najevo. A bílé ubrusy a 
bílé ložní prádlo, jsme bělily na trávníku na slunci. Bylo nutné prádlo polévat 
studenou vodou. My jsme bělily na zahrádce. Ale u Marků se bělilo na zahradě u 
řeky. A někdy se stalo, že se to zalíbilo husám, které byly u řeky v celých hejnech, 
a to pak bylo těžké postižená místa na prádle vyčistit.  

Moje babička Sobíšková prala prádlo pro statek Kouty. Bylo to za 1.světové války, 
když byl v kraji hlad. A tak když dostala za nůši vypraného, vyběleného a 
vyžehleného ložního prádlo kilo mouky, byla ráda, že může udělat svým malým 
holkám placky. To jsou moc smutné věci, já raději vzpomínám na krásy a radosti 
života. I když bez těžkostí a bolesti by člověk neocenil šťastné chvíle.  

Největší zábavou o prázdninách bylo koupání. V potoce a na mělké náspi u řeky 
bylo pro děti, starší se koupali v řece. To byli to ti, co už uměli plavat. Základním 
hodnocením bylo přeplavání řeky v proudu. 

Jednou, to mně bylo 8 let, mi kamarádka Aninka Tichejch (té bylo 11 let) 
oznámila, že se včera koupala s velkými (měla starší sestru Libušku) a přeplavala 
řeku.  Nasadila mi brouka do hlavy. I já chtěla přeplavat řeku. Vybrala jsem si 
nejužší místo v řece, kde na druhém břehu měl taťka přivázaný pramen. Kolem 
poledne, když bylo u řeky málo lidí (aby neviděli, kdyby se mi to nepovedlo…), 
jsem se vydala do řeky do proudu. Nebála jsem se. Radostně jsem vylezla na 
taťkům pramen. Netušila jsem, že jeden rybář mým rodičům oznámil, že nějaké 
dítě plave v proudu řeky. Naši se vyděsili a ve strachu trnuli na dvoře, když viděli 
dvě mašličky ve vlasech uprostřed řeky. Oddechli si, když jsem vylezla na pramen. 
A než byli mocni slova, já skočila do vody a plavala zpět. Pak už se o mně nebáli 
a já byla pyšná. Večer jsem se také motala mezi velkými.  

Zatímco my děti skotačily u řeky, rodiče těžce pracovali na malých políčkách na 
stráni.  
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LETNÍ HOSTÉ 

Prázdninové období na Hladné je spojeno s našimi letními hosty, rodinou 
Zrubených a Seidlů. 

Zrubeckých k nám jezdili od r. 1940. Pan Bohuslav Zrubecký, který pracoval pro 
švýcarskou farmaceutickou firmu, jeho žena Anna a syn Bóba. I oni byli brzy 
součástí Hladné. Pan Zrubecký byl vášnivý rybář a paní Anna rozmazlovala 
synáčka Bóbu. Proto se nikdy nestal součástí party hladenských dětí. Paní 
Zrubecká se mně hodně věnovala. Naučila mě plavat, šila mně panenky a 
oblečení na ně. Ještě teď vzpomínám na ty krásné, papírové hlavičky. Byla šetrná 
a vařila hlavně ryby a také raky, které pan Bohuslav ulovil. Raci při vaření v horké 
vodě zrudli a já se jich trochu bála. Pan Zrubecký byl velmi společenský, zábavný 
a vzdělaný. Ráda jsem ho poslouchala. Od něho jsem dostala svou první knihu 
„Ferdův slabikář“, kterou jsem si velmi oblíbila. Říkanky z tohoto slabikáře si 
pamatuji dodnes. Od pana Zrubeckého jsem také poprvé slyšela příběh pěvkyně 
Emy Destinnové ze Stráže nad Nežárkou. Další povinností pana Zrubeckého byl 
nákup masa. Tehdy do řeznictví k Jozům v Albrechticích bylo přiváženo maso 
každý čtvrtek. A tak pan Zrubecký každý čtvrtek šel nakupovat pro všechny 
sousedy. Tehdy se kupovaly téměř jen uzeniny, protože maso běhalo po dvoře. 
S panem Zrubeckým se naučil chodit do řeznictví každý čtvrtek i nás jezevčík Miki. 
Dostával od pana Jozy vždycky kousek salámu, a tak se stalo, že když se pan 
Zrubecký přestěhoval na zimu do Prahy, náš Miki dál docházel každý čtvrtek 
k Jozům, až jsme ho tam nechali. Měl se tam dobře. Ještě jeden projev věrnosti 
našeho pejska.  

Do Albrechtic tehdy jedenkrát za měsíc přijížděl pojízdný biograf. Naše mamka 
byla pravidelný návštěvník a Miki ji doprovázel tak věrně, že se nenechal vyhnat 
ze sálu a celý film sledoval s mamkou. Seděl jí u nohou a byl spokojený. Na 
venkově často zvířata projevovala věrnost. Vždyť to byla také rodina. 

Seidlů k nám jezdili od roku 1947. Rychle se spřátelili se všemi Hladeňáky a brzy 
byli přijati do každé rodiny. Seidlové byli tři bratří s rodinami a s maminkou. 
Někdy u nás byli všichni. To byla muzika na verandě každý večer. Václav Seidl 
s harmonikou byl nejskvělejší. Kromě muziky pro nás nafotografoval a nafilmoval 
mnoho záběrů naší rodiny a života na Hladné. Tím vlastně vytvořil jedinečnou 
kroniku života na Hladné 50. a 60. let. Jeho žena Věnceslava a syn Váša, někdy i 
starší dcera Jarmila se svým mládencem Kájou Vosátkou a starou paní Seidlovou 
u nás trávili celé prázdniny.  

Mladší Josef měl ženu, kterou nazýval Mercedes, a syna Václava a dceru Helenu. 
uziku doprovázel bubnováním. Nejmladší bratr Jirka Seidl měl ženu Emu a dceru 
Blanku. Josef a Jirka trávili na Hladné jen krátký čas letní dovolené. 
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Večer bývala naše veranda plná, a když přijeli i Zrubeckých, byli jsme jako velký 
penzion. Ani nevím, jak jsme se tam všichni vešli. Určitě byli všichni skromní a na 
nepohodlí nedbali. Zato byli všichni spokojeni a radovali se z maličkostí. Vždyť 
bylo po válce. Jejich přátelství s mými rodiči trvalo do konce života.  

Poslední letní hosté byli Kočandrlovi a Skarlandtovi. Na jaře roku 1958 se u nás 
objevili a požádali o nocleh. Zalíbilo se jim u nás i na Hladné. Strávili s námi na 
Hladné dvakrát dovolenou, zakoupili parcelu a začali stavět chatu. I naši zakoupili 
parcelu a postavili chatu. Od roku 1960 žijeme ve svých chatách jako dobří 
sousedé. 

 

ČAS LÉTA 

Na začátku prázdnin se nejdříve sklízelo žito a ječmen. Na svatou Annu se chodilo 
na pšenici a oves.  Na konci prázdnin se už vysušené obilí mlátilo.  Tady musím 
vzpomenout pana Josefa Soukupa ze statku Kouty, který pro Hladeňáky mnoho 
udělal. A oni zase pomáhali jemu při práci na stohektarovém statku.  

Pro Hladeňáky bylo velmi potřebné půjčování koní ze statku pro polní práce a 
snad ještě důležitější bylo půjčování mlátičky na vymlácení obilí. Na konci srpna 
po žních byla mlátička přivezena ze statku k Myslíkům, potom Husům, dál ke 
Kabelům, Randákům, Markům a Holšanům. Motor mlátičky vždy obsluhoval 
Slávek Hrdlička, který na Koutech pracoval. Ostatní parta byla vždy v každé 
chalupě stejná. Já (nebo někdo jiný mladý) „podával“ snopy ze stodoly na vál. 

Nejtěžší byly snopy žita, dlouhé, těžké, vousaté. Také ječmen, sice krátký snop, 
ale plný pichlavých osin. Pšeničný snop byl těžký, tvrdý, škrábavý. Jen oves byl 
lehčí a hladící.  Strejda Holšanů „dával do mašiny“, obílí odnášel vždy hospodář 
sám. Slámu vázaly ženské (teta Marků, Randáků, Kabelů, Fabrikantů, moje 
mamka ) do velkých snopů. Z těch se stavěl stoh. Hospodyně tam, kde se mlátilo, 
vařila pro celou partu. Zase se to zdá nepravděpodobné, ale moje – a doufám, že 
i vaše – vzpomínky na tato období jsou hezké. Při tolikeré práci byla často legrace. 
Většinou se o ni postaral můj oblíbený strýc, strejda Holšanů. (Když jsem se učila 
marxismus na vysoké škole, říkala jsem, že komunismus byl u nás na Hladné už 
dávno.) Večer po mlácení zase čekala naše milovaná řeka. Nastala velká očista a 
zábava.  

Stráně nad řekou začaly postupně zlátnout a nás děti čekala škola.  
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Píseň o rodné zemi 
Jaroslav  Seifert 

 
Krásná jako kvítka na modranském džbánku, 

je ta země, které vlastí je ti, 
krásná jako kvítka na modranském džbánku, 

sladká jako střída dalamánku, 
do nějž nůž se vnořil k rukojeti. 

 
Stokrát zklamán, rady nevěda si, 
znovu vždycky navracíš se domů. 
Stokrát zklamán, rady nevěda si, 

k zemi bohaté a plné krásy, 
chudé jako jaro v čerstvém lomu. 

 
Krásná jako kvítka na modranském džbánku, 

Těžká, těžká jako vlastní vina, 
není z těch, na něž se zapomíná, 
naposledy kolem tvého spánku, 
padne prudce její těžká hlína. 
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POUTĚ A POSVÍCENÍ 

Pouť byla v Albrechticích, a tedy i na Hladné 29.června, na sv. Petra a 
Pavla,kterým byl kostel zasvěcen. Na pouť přijížděli příbuzní, sourozenci a 
přátelé. Maminka pekla buchty v peci, vařila a smažila. A vždycky chodila 
v černých šatech s bílou zástěrkou.  

 

 

My děti jsme navštívily dopoledne kostel, hřbitov, pak kolotoč, houpačky, 
střelnici, stánky s různým zbožím, cukrovím, perníky, panenkami. Tuto sváteční 
chvíli oddechu si všichni zasloužili.  

Na podzim, 16. října, na sv. Havla, bylo u nás posvícení. (Posvícení – jak název 
napovídá – se slaví v den, kdy byl kostel posvěcen.) Zase mamka chystala bohatý 
jídelníček. Obvykle se pekla kachna nebo husa. Tomu předcházelo vykrmení 
kachny nebo husy šiškami. Šišky se nejdříve udělaly z otrub, usušily se a pak se 
jimi kachna nebo husa „cpala“. A aby neztrácela na váze, nesměla běhat, jen 
seděla v koši a byla nacpávána. Potom měla dobré maso a dost tuku. Cpaní 
šiškami nebylo jednoduché. Také jsem to dělala, ale moc mi to nešlo. Kachnu 
jsem musela přikleknout, aby neutekla, otevřít jí zobák a cpát šišky až do krku. 
Občas dát napít. Také jsem se jednou, už jsme přechodně bydleli u Randáků, 
snažila kachnu nacpat. Mě i kachnu zachránila Aťa Holšanů, která k nám zašla. Ta 
měla kachnu nacpanou raz dva.  

Každá hospodyně se snažila navařit a připravit dobré jídlo i jindy, ale hlavně o 
pouti a posvícení. Dodnes si vzpomínám na návštěvy v naší velké rodině. Večer 
následovala taneční zábava na Hladné U Růžičků nebo v Albrechticích U Jozů. Ze 
zábavy jsme chodili od Růžičků časně zrána, aby bylo na přívoze dobře vidět na 
loď. I z Albrechtic jsme přicházeli ráno. Tenkrát jsme chodili i do vzdálenějších 
vesnic pěšky. Tenkrát to nebylo náročné.  

 

 

ČAS ZIMNÍ 

Brzy po posvícení se vltavské stráně rozzářily, zezlátly a řeka ztichla. Když ze 
stromů opadalo poslední zlato, přicházela doba prvních sněhových vloček, doba 
draní peří, koulování, bruslení, sáňkování, tancování, doba hodů a zabijaček. 
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5.prosince chodil Mikuláš s čertem. (Anděl chodil na Hladné jen vzácně.) A už tu 
byl advent, doba očekávání tajuplných Vánoc, doba stavění betlémů (ty se 
stavěly mezi okna). Hospodyně uklízely, pekly cukroví, vánočky, štrúdly, vařily a 
smažily. 

Vánoce byly bílé, sněhové, jiskřící, tiché a zářící. O Vánocích se každý z nás cítí 
býti lepším, šťastnějším a bohabojnějším.  

 

             

 

„To nejkrásnější, co můžeme zažít, je tajemno.“ A.Einstein 

 

Nejkrásnější byl Štědrý večer s rozzářeným stromečkem. Pod ním každý našel 
dáreček. Slavnostní atmosféra byla prodloužena návštěvou půlnoční mše 
v albrechtickém kostele. Na varhany hrál a zpíval František Kaifer. Měl moc 
krásný hlas. A cesta domů pod oblohou plné hvězd a pod nohama křupající sníh, 
je nezapomenutelná. 
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Jaroslav Seifert 
Nad jesličkami 

 
Už nevzbouzím se o půlnoci, 

utrhnout sladkost ze stromku, 
a zoubky ať si na ovoci 

brousí už dvé mých potomků. 
 

A betlém ať si staví sami, 
jeskyně s vůní kadidla, 

město i s hradem pod hvězdami, 
s andělem, co je bez křídla. 

 
Marie, Josef, kteří stáli 

vždy v koutku, i těm vybled šat. 
Všichni jsme trochu zestarali, 

už je to marné zapírat. 
 

Andělům, kteří nápis nesli, 
nad známou scénou v Betlémě, 

už bolí ruce. Slámu z jeslí 
snědl už oslík beze mě. 

 

Na Hod Boží vánoční bývala taneční zábava. Další taneční zábava byla na 
Silvestra. To jsme chodili domů až 1.ledna. Doba Masopustu patřila plesům. 
Každý cech měl svůj ples (hasiči, sokolové, myslivci, rybáři atd). Konec února byl 
ve znamení tání sněhu, pukání ledů a dřenic (odplouvání ledů) na Vltavě a ve 
vzduchu už začínalo vonět jaro. 

 

 

 

„Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru.“ A.Maurois 
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MOJI RODIČE 

Základní oporou a tmelem naší rodiny byla moje maminka Anna (10.8.1910 – 
9.3. 1995). Tvořila pevné a láskyplné zázemí celé rodině, především tatínkovi.  

 Narodila se na Hladné na přívozu u Sobíšků. Proto asi tolik milovala řeku. Do 
školy chodila v Albrechticích. Od 12 let měla tzv. úlevu, to znamená osvobození 
od školní docházky v letních měsících.  V té době sloužila a žila u sedláků v 
Albrechticích. Přesto měla vždy ve škole prospěch velmi dobrý. Ráda a hodně 
četla. Také hodně vyšívala. Když sloužila u Bečvářů, vyšila pro dceru Marii celou 
výbavu. Od 18 do 20 let sloužila na statku na Koutech. Na paní statkářku 
Soukupovou vzpomínala vždy hezky.  

V r. 1930 – ve svých 20 letech se provdala za svou velkou lásku Vojtěcha Husu. 
Ještě ten rok mu dala syna Václava. Za dva roky se narodil můj bratr Miroslav a 
za dalších šest let jsem spatřila světlo světa já. 

„Největší předností některých mužů je jejich žena.“ O.Wilde 

Maminka po svatbě převzala všechny povinnosti a starosti o celou rodinu a 
domácnost. V prvních letech v rodině žil otec František, bratři Josef a Václav a 
sestra Anna.  Maminka měla celý život těžký, plný starostí a práce. Ale vše 
zvládala vždy s úsměvem a písničkou na rtech. 

S obrovskou trpělivostí ustála všechny životní problémy a vždy si zachovala svůj 
humor a nadhled. 

„Sílu lásky dokazuje pouze skutek. Učíme se zejména od toho, koho milujeme.“ J.W.Goethe 

Maminka je pro mě symbol lásky, moudrosti, oddanosti a věrnosti. Její 
obětavost, statečnost, trpělivost a tolerance neznaly mezí.  

 

„Věřím, že fantazie je větší než vědění. 
Že mýty mají větší moc než historie. 
Že sny jsou mocnější než skutečnost. 
Že naděje vždy vítězí nad zkušeností. 

Že smích je jediným lékem na zármutek 
a věřím, že láska je silnější smrt.“ 

R.Fulgum 

 

Maminka i tatínek společně prožívali mnoho těžkostí, starostí i radostí. Uměli se 
radovat se života a statečně překonávali všechny obtíže. 

„Ztracený den mého života je ten, kdy jsem se nezasmál.“  Chambert 
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       -  

Můj tatínek Vojtěch (16.4.1908 – 4.11.1997) byl pevným pilířem rodiny. Vyučil 
se ševcem u vídeňského mistra pana Slepičky v Albrechticích. I tovaryšské 
zkoušky udělal na výbornou, ale u verpánku nezůstal. (Utekl za svým otcem 
Františkem a bratrem Josefem na vodu – řeku.) 

Brzy udělal vrátenské zkoušky u paroplavební společnosti v Praze na řeku Vltavu 
z Vyššího Brodu do Prahy a na Lužnici. Už v 18 letech přemýšlel usilovně o 
vlastním podnikání ve voroplavbě.  

„Sny jsou to, co dává životu smysl.“ J.Girard 
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V roce 1935 se rozhodl a začal na tomto snu pracovat. Přes počáteční těžkosti a 
neúspěchy se mu podařilo vybudovat úspěšnou, fungující firmu. 

V roce 1940 přistavěl k naší chalupě vilu o 8 místnostech. 

 

 

 

„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys toho mohl dosáhnout.“  P. Coelho 

 

Dal práci všem příbuzným i nepříbuzným. Doporučil na vrátenské zkoušky švagry 
Václava Holšana, Antonína Hrnečka, Josefa Marka a Stanislava Hrdličku. Za války 
uchránil několik mužů před „reichem“.  

 

„Miřte na Měsíc. I když ho minete, přistanete mezi hvězdami.“  L.Brown 
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Protože vždy sledoval celospolečenský vývoj a byl předvídavý, zrušil sám svou 
firmu v r.1946. Propustil svého účetního pana Macka a vlastnoručně odstranil 
firemní štít „Velkoobchod dřívím a voroplavba Vojtěch Husa“ z našeho domu. 

 „Sedmkrát upadneš, osmkrát vstaň.“ Kyrgyzské přísloví 

Postupně pracoval v řadě dělnických profesí jako lesní dělník, zaměstnanec lesní 
správy Čížová, jako manipulant dřeva na nádraží ve Frymburku, jako sezónní 
dělník v Cukrovaru Louny atp. Stále příležitostně plul prameny nejčastěji 
s bratrem Josefem. V 50.letech plavili dřevo na stavbu vyrovnávací přehrady 
Kamýk nad Vltavou, později na přehradu Orlík. Dostavbou Orlické přehrady a 
jejím napuštěním 29.září 1960 skončila voroplavba. 

„Nic není ztraceno, dokud neztratíš sám sebe.“ J.Žáček 

Včelařil a pomáhal mamince na našem malém hospodářství (2,5 – 4 ha).  

Jedna veselá vzpomínka: jednoho nedělního odpoledne mamka zpozorovala na 
našem prasátku podezřelé červené skvrny, přivolaný strýc Holšan doporučil 
prase zabít. Běžela jsem do hospody k Dědičům, kde taťka se svou partou hrál 
mariáš. Vyslechl mě a vzkázal: „Nedělejte nic, já za chvíli přijdu, teď hned nemůžu, 
padá mi list.“ Když večer přišel, nalil do prasete půllitr slivovice a dopravil ho do 
stodoly, aby se eventuálně nenakazila ostatní zvířata. Ráno šla mamka se 
strachem otevřít vrata stodoly. A ejhle zázrak – prase čile a vesele běhalo po 
mlatě (mlat je udusaná hlína ve stodole). 

V r.1959 jsme byli nuceni zbourat náš dům, který se ocitl v zátopové oblasti 
Orlické přehrady. Přestěhovali jsme se dočasně do už prázdné chalupy u 
Randáků. Během roku se podařilo koupit dům v Bechyni. Bydleli jsem v Bechyni, 
ale žili jsme nejraději v chatě na Hladné.  

„Pesimista si stěžuje, že fouká vítr. Optimista čeká a doufá, že foukat přestane.  
Vůdce napíná plachty.“ S.Covey 

 

V roce 1961 taťka nastoupil k lodní dopravě při ČSAD Písek. Zase žil na své 
milované Vltavě. Plavil se jako lodník (i když udělal kapitánské zkoušky) na 
parníku Družba. Tenkrát byla pravidelná denní linka Přehrada Orlík – Týn nad 
Vltavou. Někdy se stalo, že při večerní cestě do Týna, kde měla loď nocovat, loď 
zastavila na Hladné, taťka přinesl mamince sumce a oznámil, že za 2 hodiny 
přijede celá posádka. Maminka sumce stáhla, naporcovala, upekla a pak už jen 
vařila grog. Ráno parník už vyplouval na svou trasu Týn – Přehrada. Pro tatínka 
to bylo šťastné období. Penzi prožil v zimě v Bechyni a v létě na chatě 
s rybářským prutem u řeky. Kapitáni projíždějících lodí ho často zdravili 
houkáním.  

Dobrý kormidelník pluje i se strhanou plachtou. Seneca 
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Tatínkovi 

Vše dala práce rukám tvým, 
do únavy, 

až k jizvám krvavým. 
A všechno krásné, co v nich utajeno, 

vzala jim. 
Jen prsten chudoby jim ponechala, 

s kamenem poctivosti 
jako věno. 

Tatínku, díky! 
V život můj žes vryl 
též neposkvrněné 

své jméno. 
J.Alda 

 

MŮJ STREJDA PEPÍK 

 

Dalším důležitým pilířem naší rodiny byl můj strejda Pepík (12.3.1899 – 
14.12.1981). Strýc Josef byl o 9 let starší bratr mého otce. Žil v naší rodině i se 
svou ženou Milkou až do roku 1946. Všichni jsme se měli rádi a strýčka jsme si 
vážili. Vždycky jsem obdivovala, s jakým respektem se k sobě tatínek a strýc 
chovali. Stále se domnívám, že strejda Pepík mě měl nejradši. Učil mě první 
písmenka, nosil mě „na koni“ a vůbec mně plnil kdejaké přání. Byl velmi moudrý 
a rád vyprávěl. Když se strejda s tetou Milkou stěhovali na Šumavu do Číměře, 
byla jsem tak smutná, že jsem ani plakat nemohla. Nedokázala jsem se s nimi 
rozloučit. Schovala jsem se do stodoly. 

 

„Co jste zanechali, žije a mnohdy ani nestárne.“  

Strejda byl vysoký, štíhlý, zdatný, otužilý, s velkou vůlí a silou - jak fyzickou, tak 
duševní. Pamatuji si, jak se v zimě každé ráno myl do půl těla ve sněhu. O jeho 
fyzické zdatnosti svědčí i to, že byl jeden z mála plavců, kteří chodili z Prahy pěšky 
domů.  

„Úspěchu dosáhne jen ten, kdo je ochoten se stále učit.“ 
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Byl velmi vzdělaný, i když absolvoval jen obecnou školu v Albrechticích. Vše 
dohnal soustavným samovzděláváním. Ve svých 30 letech složil mezinárodní 
vrátenské zkoušky na řeku Vltavu v celém toku i s přítoky a na řeku Labe od 
soutoku s Vltavou do německé Riesy. Věděl vše o řekách, vodě, o stavbách 
vodních i železničních, znal dobře historii našeho národa. Soustavně studoval i 
právní předpisy a zákony. A to tak dokonale, že v 50.letech často zastupoval 
„kulaky“ u soudu s dobrým výsledkem. Vždy ctil pevné zásady, měl vynikající 
paměť. Proto byl v novinách označen jako „Muž se zázračnou pamětí“, a také 
„Advokát chudých“. Mně i mým dětem říkával: „Jen se učte, vše, i jazyky. To, co 
máte v hlavě, vám nemůže nikdo ani žádný režim nikdy vzít.“  

Vzpomínám na něj s láskou, obdivem a velikou úctou. 
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DOBA VÁLEČNÁ 

Když 27.května 1942 provedli Gabčík, Kubiš, Valčík atentát na Heydricha, začala 
v Praze veliká razie německých vojáků do všech domácností. Hlavně v Libni, 
v Kobylisích a Holešovicích. Hledali dvě dívky, které půjčily atentátníkům jízdní 
kola. Tatínek měl v Libni na Palmovce obchodního partnera, pana Ladislava 
Hudečka (byl to šéf Dřevoprůmyslové akciové společnosti). Ten ihned odvezl 
svou 16letou dceru k nám. Byla přihlášena jako úřednice tatínkovo firmy. A tak 
Dáša Hudečková byla u nás „schovaná“ až do konce nacistického řádění – asi půl 
roku. Během zatýkání si gestapo přišlo i pro rodinu Novákových na Palmovku. A 
i když jejich 14letá dcera Jindřiška, která ukryla Kubišovo kolo, nic neprozradila, 
byla celá rodina – rodiče a 4 děti – popravena 24.10.1942 v koncentračním 
táboře Mathausenu s dalšími 261 lidmi. 

Jednoho dne v únoru 1945 (konec války se blížil) ukázal albrechtický český četník 
taťkovi ženu s třemi dětmi schovanou v maštali u sedláka Růžičky. Byla to Ruska 
a pan Strmisko ji našel v albrechtických lesích. Taťkovi řekl, že je musí zase v noci 
odvést do lesa, protože ve vsi je gestapo. Taťka to vyprávěl mamince a ta hned 
rozhodla: „Vždyť jsou tam děti!“. A tak se v noci přistěhovala k nám paní Dobie 
se 14-letým synem Jurou, se 7-letou dcerou Natašou a šestitýdenním miminkem 
Zdeničkou. Děti byly mezi námi dětmi a paní Dobie se Zdeničkou žily v zadní 
světnici. Když hrozilo nebezpečí – nečekaná hospodářská kontrola nebo jiná 
návštěva Němců – utíkala na půdu nebo do lesa. Nikdo z nás si nedokáže 
představit, co prožívali moji rodiče a paní Dobie, když taťka v kuchyni při 
hospodářské kontrole opíjel německé důstojníky slivovicí (načerno pálenou), 
nabízel cigarety Zorky (z černého trhu), mamka vařila maso (z načerno 
poraženého prasete) a všichni trnuli hrůzou, jen aby Zdenička nezaplakala.  

V té době (asi od r.1940) v u nás žil a pracoval pan Dvorský, hajný ze Šumavy 
z Buchtic se svou ženou a dětmi Vlastou, Boženou, Bohuslavem a Marií. Utekli ze 
Sudet – myslím – v r.1939.  V té chaotické době jara 1945 bylo v Albrechticích 
německé velitelství gestapa a v údražských lesích pobýval oddíl ruské armády. 
S jejím velitelem pan Dvorský – ruský legionář z 1. světové války – vyjednal 
přesun Jury Dobie k ruské armádě s vyhlídkou dalšího přesunu do ukrajinského 
Kyjeva k babičce. Paní Dobie s Natašou a Zdeničkou byly u nás do konce války. 
Přihlásily se až do posledního transportu z Týna na konci května 1945. 

Ještě týden jím taťka vozil na motorce litr mléka denně pro děti. Potom odjely 
s velikým strachem, co je čeká. Asi týden po jejich odjezdu se u nás objevil vysoký 
ruský důstojník (pplk. nebo gen.) Dobie, hledal svou rodinu.  
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Příběh jeho rodiny: ruský důstojník Dobie byl velitelem partyzánů při Slovenském 
národním povstání. Na Slovensko za ním přijela i jeho manželka s dětmi. V době 
jejího třetího těhotenství byla zatčena a uvězněna v táboře v blízkosti Bratislavy. 
V lednu 1945 ve vězení porodila dceru. Sama ji pokřtila a dala jí jméno Zdenička. 
V únoru r.1945 při vzniklém zmatku spojeném s blížící se frontou se podařilo 
Jurovi ukrást pryčku i s koněm. Naložil maminku s novorozencem i Natašu a 
ujížděli. Na západ. Ve dne se schovávali v lesích, v noci jeli. Tak je našel pan 
Strmisko. Otec rodiny, ruský důstojník, se také velice obával návratu do Kyjeva. 

Po 30 letech …  

Tatínek jezdil jako lodník na parníku Družba. Vozili často skupiny výletníků. Stalo 
se, že jednou vezli české důstojníky, kteří se bavili o pobytu v Kyjevě. Taťka se 
zeptal: „A náhodou, důstojníka jménem Dobie jste nepotkali?  - Ale ano, byli jsme 
na návštěvě u Jury Dobie a představte si, že má sestru Zdeničku, takové české 
jméno“, zněla odpověď. Je to možné? Snad… 

Jiný příběh z válečného období … 

Je červenec 1945. Krajem procházejí řady německých uprchlíků, kteří dříve utekli 
před Hitlerem. Stalo se, že taťka přivedl domů ženu se čtyřmi kluky a prohlásil: 
„Copak tahle ženská může za válku?“ A tak u nás zůstala paní Elsa Tietze se syny 
16-letým Erichem, 11-letým Waltrem, 10-letým Wernerem a 2-letým 
Manfredem. Paní Elsa pomáhala v kuchyni, Erich jezdil s koňmi (Fricek a Minda), 
Waltr a Werner byli mezi dětmi a malého Manfreda jsem často opatrovala já. 
Byli u nás asi rok. Odjížděli s nejposlednějším transportem do Německa.  

Po 40 letech … 

Na Hladné se objevilo auto s německou značkou. Vystoupili 4 muži, s fotografií 
v ruce hledali v zátoce u potoka marně náš starý velký dům. Ani rybáři si dům 
nepamatovali. Poslali je do chaty k Husům – „To jsou starousedlíci.“ Nastalo 
děkování, objímání, líbání a naši až za dlouhou dobu pochopili -  Erich, Erich, to 
je ten německý kluk. Obnovili jsme přátelství, ještě několikrát nás navštívili se 
svými rodinami. I my jsme je navštívili v Bitterfeldu u Lipska. Erich vykonal svou 
„děkovnou pouť“ na Hladnou, a asi za 3 roky předčasně zemřel v 60 letech na 
infarkt. 

„Čím více dáváš, tím více ti zůstává.“ Saint -Exupéry 

 

Moje vzpomínky plynou jako nekonečný barevný film... 

Anna Husová, prosinec 2017 


