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Predmluva vydavatele 

Muj otec Josef Vit Janaeek se narodil 27.3.1905 v Sobil1ove v chude rodine 

domaciho tkalce a pozdeji chalupnika Josefa Frantiska Janacka, kte!Y prosel prvni 

svetovou valkou, a po ni byl ve dvacatych letech sobinovskym starostou. 

Diky mimoradne obetavosti rodicu mohl otec se svym o dva roky starsim bratrem, 

PaedDr. Gustavem Janackem, vystudovat ucitelsky ustav a venovat se ucitelskemu 

povolani. 

Po ucitelskych zacatdch na ruznych mistech tehdejsiho choteborskeho okresu prisel 

v r.1929 do Krucemburku, kde pak pusobil jako ucitel a pozdeji reditel skoly az do 

odchodu do duchodu v r.1967. ~yvaly krucembursky lihovar, v nemz rase rodina 

bydlela, se v te dobe stal jiz neobyvatelnym a byl urcen k demolici. Otec byl tak 

nucen hledat byt jinde. Koncem 60.1et pobyval v me rekreacni chate v floloubkove u 

Rokycan prave v dobe, kdy se tam tvorilo bytove dru~stvo. Vstoupit do nej a 

zacatkem 70.1et se s matkou do Holoubkova prestehqval. Tam pak qba zili az do 

smrti. Otec zemrel 29.1edna 1999 v rokycanske nemocnici dosti nahle na nasledky 

zlomeniny krcku stehenni kosti a az do konce zivota byl mimoradne psychicky i 

fyzicky cily. Matka zemrela o dva roky drive. 

Vzpominky z detstvi a mladi sepsal v r.1985 pro nejblizsi bkruh clenu rodiny a za 

sveho zivota nemel v umyslu je publikovat pro sirsi verejnost. Mi prat~le, k nimz patrl 

vedecti pracovnici v oboru historie, me vsak presvedcili, abych tyto vzpominky 

zverejnil, protoze obsahuji zajimava fakta vypovidajici o zpusobt..i zivpta a pomerech 

na venkove v oblasti Vysociny v prvni tretine minuleho stoleti. 

Vzpominky se zykaji zejmena sobinovskych korenu naseho rodu, otcova detstvi 

v rodne obci, j~ho studii v Kutne Hore a prvnich jeho ucitelskych let. Prichodem do 

Krucemburku pak konci. 

Text jsem zredigoval jen s nevelkymi zasahy, ktere nezmenily nic zasadniho v jeho 

obsahu. 

Vit Janacek 

© Vit Janacek, Praha 2009 



Ma leta se schylujf k osmdesatce, je uz tedy cas ohlednout se zpet na svuj zivot a- pokud 

je to v mych silach- zhodnotit jej. Myslfm, ze to byl zivot prumerneho cloveka, kter9 si sice 

nekdy nevedel rady a pochopitelne delal chyby, ale byl to zivot do dusledku vyplneny 

praci, zamerenou nikoli v muj prospech, nybrz pracf pro jine, jimz jsem s uroky vracel to, 

co jsem jim byl dluzen, nebo pro verejnost bez jakehokoli naroku na odmenu, a ovsem i 

pro mou rodinu. A tak po teto strance snad mohu byt klidny. Priznavam ovsem svou 

povahovou odlisnost vuci svemu okolf. V mladf jsem se od dospfvanf staval samotarem, 

byl jsem neprubojny a plachy vuci cizfm lidem a ,nespolecensky"- nebot' semi uz od. 

mladf protivily hostince, zabavy, jejichz ,zabavnost" spocfvajfci v tanci a plytkych recech 

semi ani v nejmensfm zabavnou nezdala, nenaucil jsem se tudfz hrat karty, pft pivo ani 

jine lihoviny a nikdy jsem nekouril. 

Snad byly nektere tyto vlastnosti vysledkem matciny vychovy a ovsem i nasledovanfm 

vlivu otcova. Matka byla hluboce verfci clenkou Jednoty ceskobratrske a vodila meho 

bratra Gustava i mne do Krucemburku- ze Sobfnova je to 6 km- do kostela luteranske 

evangelicke cirkve tzv. augburskeho vyznanf, v nemz jsme byli pokrteni a v jejfz matrice 

jsme byli zapsani. Jine z mych povahovych vlastnostf vznikly snad tfm, ze jsem- stejne 

jako muj o dva roky starsf bratr Gustav- od 11 let chodil do mest'anske skoly v 

Chotebori, vzdalene 8 km, a to v dobe prvnf svetove valky, coz mne kazdodenne 

odlisovalo od mych kamaradu, a dale tfm, ze jsem v dobe studia na ucitelskem ustave v 

Kutne Hore bydlel mimo mesto na statku zvanem Belidlo a vsechen volny cas jsem 

spotreboval odpoledne na kondice a vecer na studium, takze s kamarady jsem se mimo 

skolu nestykal. Ostatne jejich chlubive reci o navstevach hostince a stycfch s devcaty mi 

byly protivne. Byl jsem si prflis vedom toho, proc studuji a jake obeti musf moji rod ice 

prinaset, aby mi to umoznili, nez abych pro nejake pochybne hodnoty plytval svym casem. 

Vyjimkou byla obcas navsteva divadla, nejakeho koncertu a pak vlastnf amaterske 

provozovanf vazne hudby ve smyccovem kvartetu. Tak jsem vyrustal oddelene od ,mladf, 

jez se rna vybourit", ale uspokojen tfm, ze jsem nikdy nezklamal sve rodice, nepromarnil v 

nejmensfm jejich mozoly a ze jsem nezklamal ani sam sebe. 

Snad kazdy star9 clovek vzpomfna, to jest snazf se priblfzit prftomnosti minule deje, ktere 

sam prozil ci byl jejich ucastnfkem, pozorovatelem. Ja jsem zacal soustavne vzpomfnat, 

kdyz jsem lezel v rokycanske nemocnici pred a po operaci zlucnfku v r. 1978, tedy ve 

svych 73 letech. Drfve jsem nato nemel cas ci jsem to neumel- nevfm. Nebo je to snad 



priznak, ze nadesla opravdu posledni faze meho zivota? Ovsem, i drive jsem si tu a tam 

vzpomnel, ze tehdy a tehdy nebo tam a tam se mne nebo kolem mne stalo to ci ono. Ale 

ted' si uvedomuji, ze nektere deje minule znovu. prozivam, jako by se v mem vedomi 

otevrela nejaka prihradka a z ni se vynoril kousek zivote davno prozity - a ja jej prozivam 

znovu, pricemz mohu ten dej zpomalit nebo dokonce zastavit a teprve tim mu porozumet, 

na coz drive nebyl cas nebo schopnost. Tehdy v nemocnici pohled z okna u me postele na 

sekani sena a povidani o tom, kdo umi jak sekat kosou, ba dokonce ji naklepat- to vse 

ve mne vzbudilo vzpominky na senosec na nasich byvalych kouscich luk Oe zajimave, jak 

mi v detske mysli utkvel pro kazdou tu louku jiny charakter, jak jine zbarveni maji 

vzpominky na louku ,Zemanku", ,Mezi potoky"- nejveselejsi, pine jasu a tepla, 

,V Hamerskem rybnice" nebo ,Za Borovinou"- smutne, ba chmurne a studene). Tezsi nez 

_ na Iukach byla prace napoli, zvlaste sklizen obili a bramboru, a pak mlaceni obili. 

Kdybych to nebyl prozil, snad bych si dnes neumel predstavit 11 - 121eteho chlapce, kter)f 

,hrabici" sece zito vyssi nez on, a 9 -101eteho prcka (byl jsem pred dospivanim mensi nez 

jini kluci), kter)f za nim posecene zito odebira a klade na hromadky- svazovat jsem je 

tehdy jeste neumel a nestacil. To byly nase ,detske" starosti. Tehdy jsme uz poznavali, co 

vsechno muze po praci v tele bolet. A nebyla to jen prace na Iukach a polich, nybrz i v lese 

po skonceni praci polnich a pred jejich zacatkem. Prace nas nutila ke stalemu styku s 

prirodou, stejne jako ty cesty pesky do mest'anske skoly. Tehdy jsem ovsem jeste 

nedovedl videt krasu prirody a postrehnout v ni poezii. Ale kdyz jsme treba posecenou 

louku uhrabali, obracene seno v kopistich vonelo a my jsme se mohli na chvili natahnout 

na vyhratou zem, divat se na plujici oblaka po syte modre obloze, poslouchat skrivany - co 

tech bylo a jak zpivali!- to bylo vnimani poezie, krasy. Nebo kdyz jsme pri seceni obili na 

chvili usedli k odpocinku, slyseli praskani zraleho obili, cvrkot kobylek, volani koroptvi a 

krepelek, drsny hlas chrastalu- ach, uz nikdy ani ja ani vy mladi je neuslysite! Jednou pri 

sekani obili se pred mou kosou vybatolila jezci rodinka, matka s malickymi jezatky, jez 

mela na zadech jeste docela mekke stetinky- tu krasu nezapomenu nikdy. A lituji 

hluboce vsech tech mladsich generaci, ktere jiz nenajdou pod mezi skryte hnizdo 

skrivanci a neuslysi jiz nikdy cirikani koroptvi ci krepelci ,pet penez", ba neuvidi snad uz 

ani jezka. ~L 

Muj puvod 

Moji prarodice z otcovy strany byli ,sedlaci", tedy majitele vetsich zemedelskych usedlosti 

na Markvarticich, osade obce Sobinova. Oboji byli Janackove, zrejme meli vzdaleny 



spolecny puvod. Na Markvarticfch byli Janackove od nepameti, nebof v ,berni ruli" z r. 

1653 je uveden Vit Janacek, majitel velkeho statku. Mel 58 strychu pozemku, 4 kone, 21 

kusu hoveziho dobytka, 23 over a 7 prasat. Vedle toho je zapsan o neco mensi statek 

Jecminkuv. Snad byly oba tyto statky spolecneho puvodu zemanskeho. Janackuv statek 

byl patrne pozdeji rozdelen mezi syny, takze v dobe narozeni meho otce byly na 

Markvarticich tri statky ave vsech hospodarili Janackove. Nejvetsi hospodarstvi mel otec 

me babi.cky, z mensiho ,gruntu" byl muj dedecek. Babicka byla o neco starsi. Zamilovali se 

a pomysleli na svatbu. Do cesty se jim vsak postavila neprekonatelna prekazka. Babiccin 

otec Anton in Janacek, gruntovnik na Markvarticfch c.1, totiz vlozil velke penize do 

vystavby prvniho druzstevne akcioveho rolnickeho lihovaru ve vychodnich Cechach, a to v 

Krucemburku. Tento podnik by byl znamenal pro rolniky znacne vyhody pri prodeji 

brambor, jez byly a jsou jednou z hlavnich plod in tamejsi krajiny, Byl by ovsem znamenal 

tez zmenseni zisku soukromych lihovaru, vetsinou panskych. A proto jejich majitele ucinili 

vse, aby vystavbu druzstevniho lihovaru znemoznili. Dosahli - zrejme uplatky - toho, ze 

nebyly dodrzeny smlouvy o dodani strojniho zafizeni, zatimco byly pro 

novy lihovar nakoupeny brambory, jez ovsem podlehly zkaze. Druhy rok se totez 

opakovalo, coz znamenalo definitivni konec druzstevniho lihovaru a ovsem take ztratu 

penez do neho vlozenych. Slysel jsem od star9"ch lidi i cosi o neporadcfch v 

predstavenstvu druzstva- zkratka muj praded prisel 0 sve penize a tim tez 0 svuj statek. 

Nasledkem toho jeho dcera - ma babicka - nemohla dostat veno. Jenze rodice meho 

dedecka Jan Janacek, gruntovnik z Markvartic c.3, a Marie, roz. Zvolankova ze Sobinova, 

byli zadluzeni a potrebovali, aby nevesta prinesla veno. A tak muj dedecek Frantisek 

Janacek nedostal grunt a jeho snatek s babickou Josefou Janackovou byl odsunut. Zatim 

se ji vsak narodil muj otec - ,predmanzelske" dite, jak je zapsano pozdeji v oddacfm liste 

mych prarodicu. Jeho rod ice museli jit do sluzby, o dite se starala jeho babicka, Terezie 

roz. Vitkova ze Slakhamru, bydlela s nim v kteresi chalupe v Sobinove, zatimco jeji muz 

sel do sluzby jako celedin a brzy po kopnuti konem zemrel. Teprve po vice nez sesti 

letech se mohlo manzelstvi mych prarodicu uskutecnit a pritom dedecek prohlasil meho 

otce za sveho syna. Potom zivorili po chalupach v Sobinove, setrili, az konecne koupili 

~ chalupu c. 45 s nekolika kousky polL Dedecek az do smrti nemohl ozelet ztratu gruntu, byl 

smutny a nemluvny. Byval pry velmi dobrY'm hudebnikem- trumpetistou (ta trumpeta byla 

za meho detstvi na pude) a hraval s muzikanty pri zabavach, ale zanechal toho, protoze 

muzikanti PrY pili pivo. Sam nepil, kouril zridka lacine doutniky (tzv. ,kratke"), na nez mu 

babicka v nedeli davala nekolik krejcaru a ja jsem mu pro ne chodil do hospody u Janacku. 



Jinych potreb nemel. Babicka uzkostlive setrila- penize jakoby u nich nikdy nebyly. Kdyz 

pekla jednou za 2- 3 tydny chiE§b, davala nam vzdy je'deni bochnik. Byl to zitny/ cerny 

chleb, tak chutny a vonavy, ze jsem uz potom nikdy nic tak dobreho neje 1." 

Muj otec se ve skole velmi dobre ucil a jeho ucitel Vaclav Vondruska vybizel jeho rodice, 

aby jej dali do uceni. Oni vsak ocekavali, ze jim po opusteni skoly zacne pomahat

vydelavat jako domacky tkadlec. Ucitel mu dokonce opatril ucebni misto a vybizel jej k 

uteku z domova. Otec se vsak k tornu neodhodlal a zustal doma, cimz se odsoudil k zivotu 

domackeho tkalce, plnemu driny a odrikani. Tak od svych 14 let az do 50 stal od rana' do 

vecera za stavem, stridave levou rukou prirazel ,bidlem" utek, pravou ,pajcem" pohanel 

vpravo a vlevo clunky s civkami, na nichz byl utek navinut, a pravou nohou seslapoval 

,podnuzky" (podnozky). Vyjimkou byly dny, kdy bylo treba pomoci na louce ci napoli nebo 

vylezt na strechu a spravit ji. Prarodice hospodarili do poslednich sil a otec dostal od nich 

teprve ve svych padesati letech chalupu, starou a seslou, s nekolika kousky pozemku, 

pokud si je nerozebraly jeho sestry jako soucast vena, Potom uz netkalcoval, ale jeho 

hospodareni bylo zase jen zivoreni. Hospodaril jeste kratce po 2. svetove valce, potom 

predal pozemky jednotnemu zemedelskemu druzstvu, ale ani on ani matka uz pracovat 

nemohli. Ostatne otec zemrel r. 1956 na rakovinu jater, matka jej nasledovala v r.1959. 

Krome otce meli dedecek s babickou dve dcery, Aloisii a Justinu, a syna Frantiska. Obe 

dcery se vdaly, stryc zustal svobodny, Obe tety, jak se domnivam, lnnoho svymi vdavkami 

neziskaly. Starsi Aloisie - rikali jsme ji Lojzicka - si vzala Daniela Vasicka, trochu 

zamoznejsiho chalupnika v Sobinove. Mela pet deti, same chlapce, posledni dva byli 

dvojcata. Brzy po jeji svatbe zacala prvni valka, jeji manzel musel na vojnu a ona zustala s 

malym ditetem. Pomahali jsme ji vsichni, stejne jako rod ina Vasickova. Nadrela se velmi 

za cely zivot, ale prece se dockala vyssiho veku nez Justina, ktera byla neobycejne hezka, 

Ta si vzala slevarenskeho delnika ze Stareho Ranska Adolfa Cardu, sikovneho 

hudebnika, jenz zanechal remesla a stal se prodavacem ve spotrebnim delnickem 

druzstvu ,Pokrok", zalozenem pred prvni svetovou valkou v Krucemburku. Teta Justina 

mela nekolik let papirnicky obchudek v Krucemburku. Pozdeji se prestehovali do 

Chrudime, kde Carda dostal misto prodavace ve spotrebnim druzstvu, a diky tetine 

setrnosti si usporili na stavbu domku. Teta vsak pomerne brzo zemrela na infarkt. Mela 

dve deti, chlapce (Jiriho) a devce (Libusi). Str9c Frantisek se vyucil u sveho str9ce 

(babiccina bratra) v Novem Meste na Morave obchodnikem, byl obchodnim prirucim ve 

Vidni, kde absolvoval ucetnicky kurs a naucil se dobre nemecky, potom v Rabu (Gyor) v 

Mad'arsku, byl obchodnim cestujicim v oboru jizdnich kola sicich stroju az do 1.valky. Asi 



v polovine valky musel tez na vojnu, kde dfky svym schopnostem a znalosti nemciny a 

mad'arstiny postupoval rychle v poddustojnickych hodnostech hospodarskeho oboru, az 

dosahl hodnosti porucfka hospodarske sluzby, v nfz pak byl pfevzat do Ceskoslovenske 

armady. Kdyz vsak mel byt velitelem vojenskeho skladiste v Bruntale, zalekl se 

zodpovednosti za zbrane a usiloval o invalidnf duchod, coz se mu podafilo, Zil pak sam 

mezi nami zvlastnfm zpusobem (trpel zejmena strachem z boufky), aniz se ucastnil 

rodinneho zivota a spolecne prace krome toho, ze se oddane staral asi 10 let o svou 

matku, ktera ve starf trpela ztuhnutfm patefe a nebyla schopna pohybu, a ze se staral o 

deti sestry Justiny, pokud byly male. Kdyz pfezil vsechny sve sourozence, musel hledat 

utociste v domove duchodcu, kde take zemfel. Hledeli jsme mu s mym bratrem ve staff 

pomoci, jak to bylo v nasich silach. 

0 rodine me matky vfm mene. Ma matka Antonie roz. Vepfovska byla dcerou Frantiska 

Vepfovskeho, domkare a tkalce z Nove Vsi (Huti) c.4, a jeho manzelky Marie roz. 

Dymackove ze Sobfnova c. 3. (Jejf matka byla rozena Janackova ze Sobfnova c.46- tu 

poznamenavam, ze zfejme synove Janacku z Markvartic se pfizenovali do Sobinova a 

nektere z techto rodin podlehly protireformaci tak, ze se staly dokonce silne katolickymi, 

jak se sam pamatuji.) Tato rna babicka mela 5 deer a 2 syny. Zemfela pfed mym 

narozenfm. Na dedecka Vepfovskeho se pamatuji jako na vetcheho starce, kter9 zil u 

nejmladsf dcery, tety Stazky ve Vickovicfch u Ledce, a za 1. valky zemfel v r. 1917 u nas, u 

sve nejchudsf dcery (podle sveho pfanf), ac byl majitelem chalupy c.34, v nfz bydlel jeho 

nejstarsf syn, str9c Lukas. Pamatuji se, ze jsem jej ke konci jeho zivota osetfoval. Musfm 

bohuzel poznamenat, ze po dedeckove smrti osidili sourozenci mou matku o podfl z jeho 

pozustalosti prohlasenfm pfed notafem (rna matka nebyla pozvana), ze jiz svuj podfl 

dostala. Ona vsak dostala podfl z pozustalosti po sve matce, davno jiz zemfele, nikoli po 

otci, 

V te chalupe c. 34 zpocatku moji rod ice bydleli a ja jsem se tam narodil. Brzy se vsak 

pfestehovali do chalupy c. 45, kde jim otcovi rod ice dovolili, aby si zffdili svetnici ze 

stodoly, ovsem svym nakladem. Tam jsme tedy s mym bratrem vyrostli.;( 

\)/ Moji rodice 

'lj Nepamatuji se, ze by se nasi rodice byli nekdy s nami mazlili, ze bych nekdy sedel na 

klfne tatfnkovi ci mamince, jako to delaly me deti. Snad tomu bylo tak v nejutlejsim detstvi, 

na nez uz si nevzpomfnam. Oba moji rodice byli kazdodenne udfenf, takze nato nemeli 

zfejme naladu. Ale byli k nam laskavf a meli nas radi, coz projevovali peci o nas. Muj i 



bratruv vztah k nim byl bezprostredni a uprimny, coz se projevovalo i duvernym 

oslovenim: ty, maminko, tatinku, kdezto oni sami svym rodicum- a my ovsem take- vykali. 

Byli jsme poslusni, nemeli jsme pred nimi tajnosti. Nepamatuji se, ze bychom nekdy byli 

doopravdy trestani bitim. Bylo-li trestu treba, vyridilo se to slovy. A tak jsme se meli vzdy 

radi, treba bez neznosti. 

Muj otec byl tedy domackym tkalcem a matka krome veskere domaci prace, mezi niz 

patrila ovsem i pece o dve kozy, kraliky a slepice, o husy a prase, ktere rodice ovsem vzdy 

prodali, jakmile dorostlo, o tele, ktere si do naseho chleva a samozrejme i do nasi veskere 

pece davala babicka a ktere prodala, jakmile trochu vzrostlo (davala nam ovsem z 

kazdeho peceni jeden bochnik chleba a kousek masla z kazdeho stloukani), pomahala 

otci soukanim prize (utku) z praden na civky. Byla to tvrda prace pro oba od. rana do 

pozdniho vecera, zvlaste pro maminku, nebot' tatinek rozlisoval prace ,muzske a zenske" -

ostatne on mel tech muzskych az po krk. My deti jsme se rano probouzely rachotem stavu, 

kter9 zabiral pres polovinu svetnice, takze se doni sotva vesel stul se dvema zidlemi, 

postel, kamna a mala skrinka na nadobi, Za kamny na stene byla policka s nekolika 

knihami a houslickami, Za stolem bylo ,kanape", jakasi rozviraci lavice ci truhla 

s operadlem, v niz byly pres den zavrene periny ana niz se dalo sedet, vecer pak- po 

odtazeni stolu az ke stavu- bylo kanape rozevreno, periny urovnany, a my kluci jsme meli 

loze pripravene. Zalezli jsme do neho a opet nam bylo ukolebavkou rachoceni stavu, 

nebot' otec jeste pracoval, stridave slapaje na dve ,podnozky" a do stale jinak se 

rozvirajicich osnov vhazuje ,pajcem" clunek s utkem, cimz se vytvarel vzor ,dila'. Tatinek 

byl velmi zrucny tkadlec a dostaval od faktora lepsi praci, tzv. atlasky, na nichz ze dvoji 

osnovy a dvojiho utku vznikaly tehdy oblibene stylizovane kvetiny, obrazy jelenu apod. 

Byly to pokr9vky na postele. Za tuto lepsi dostaval i vetsi plat- vydelaval PrY i tri zlatky za 

tyden. Pri te vecerni praci prebihaly od petrolejove lampy, kterou mel zavesenou nad 

,dilem", stiny, jez nas nestrasily, nybrz uspavaly. 

My jsme ovsem tehdy jeste nemohli chapat, jak je tatinek od casneho rana do pozdniho 

vecera unaveny a proc se tolik namaha. To jsme chapali teprve mnohem pozdeji, kdyz 

otec byl od zacatku valky na vojne, brzy ztraceny kdesi v dalekem svete, jehoz velikost 

nam prave ta hrozna valka pomahala poznavat. Tehdy jsme totiz nazorne uvideli plody 

tatinkovy prace v podobe kusu pole (asi 4/5 ha), jez tatinek v r. 1913 koupil. Z poloviny si 

na ne musei vypujcit, kter9zto dluh maminka dokazala behem valky splatit z podpory 90 K 

mesicne, kterou za tatinka dostavala. To pole nas po celou valku zivilo, takze jsme nikdy 

doopravdy hladem netrpeli, ovsem za cenu velike driny, nebor jsme byli na tu tezkou praci 



jen sami, dve deti ve veku 9 a 11 lets matkou, ktera nevedela, co drive vzft do rukou. 

Dedecek se svymi kravkami nam sice pole zoral, zasel ci pomohl zasazet brambory, kdyz 

uz na svych polfch byl s pracf hotov, ale to ostatnf jsme si museli udelat sami. Kde jsme 

nabrali tolik sil, abychom to zvladli, a jeste skolu k tomu, to si nedovedu dnes predstavit. 

I dva kousky luk najal tatfnek jeste pred valkou, takze i tam bylo dost prace, kterou jsme 

museli zvladnout- dedecek nam pomohl travu posekat a seno pak odvezt. Tam jsme se 

ucili a snad i naucili vazit si prace a mft radost z prace dobre vykonane. Samozrejme jsme 

zase my pomahali dedeckovi a babicce na tech nekolika kouscfch poll a luk, a tak od jara 

do podzimu - i pozdnfho, nebot' teprve potom se obilf mlatilo - bylo den ze dne prace nad 

hlavu. 
/ b . U toho mlacenf bych se mel zastavit, nebot' to byvala nejhorsf prace Pamatuji jeste 

mlacenf cepy - ovsem to uz se mlatilo jen zito a jen tolik, aby bylo dost dlouhe a rovne 

slamy na povrfsla, do nichz se vazalo ostatnf obilf ve snopy. Zito se vazalo, stejne i 

psenice, nebylo-li v nf mnoho travy, hned pri sekimf v male snopky, z nichz se stavely 

panaky, aby v nich dobre proschlo. Cepy jsme mlatili ve dvou, ve trech i ve ctyrech. 

Pravidelne udery cepu sice krasne znely, ale ve skutecnosti to byla drina. Ja jsem 

zpocatku jeste cep nezvladl, byl jsem maly, ale pomahal jsem shazovat snopky zita, 

vymlacenou slamu rovnat a zrno shrabovat a smetat. Pozdeji jsem take uz nejmensfm 

cepem mlatil, naucil jsem se vazat ze slamy povrfsla a pocftat je na mandele po 15 

kusech. Jecmen, oves a psenici, byla-li zaplevelena, jsme nechavali po posecenf lezet v 

radcfch, aby proschly, pote jsme je obraceli a po proschnutf na druhe strane jsem 

obycejne nahraboval z radku male hromadky, z nichz se po nekolika vazaly snopy. Ja 

jsem "prostfral" povrfsla, na nez jsme s bratrem kladli po 3- 4 "hrstech" (hromadkach), a 

maminka ci babicka vazaly snopy pomocf roubfku (dreveneho zaspicateleho kolfku), coz 

jsem se nikdy nenaucil. 

Obilf jsme mlatili na mlatickach. Prvnf mlaticky byly pohaneny rucne. Na ose, opatrene na 

koncfch klikami a setrvacnfkem, byl uvnitr mlaticky buben, na jehoz plasti byly rady zubu 

asi 10 em dlouhych. Tyto zuby se propletaly pri jeho otacenf se stejnymi zuby v patre 

mlaticky. Mezi obojfmi temito zuby pri mlacenf prochazelo obilf a z klasu se rychle 

uvolnovala zrna. Byla to tezka prace. Ctyri muzi - prichazeli vypomoci ze sousedstvf -

tocili klikami, jeden clovek podaval do mlaticky rovnomerne obilf, jeden vyhraboval pred 

mlatickou rozdrcene obilf tak, aby se oddelovala slama od zrna, dalsf vyhrabanou slamu 

svazoval do otepf. Ja jsem obycejne rozvazoval snopy a pristrkoval je k ruce tomu, kdo je 

podaval do mlaticky, byla to obycejne babicka. Bratr ci dedecek odnaseli otepi slamy ze 



stodoly a rovnali je na hromady. Po vymlaceni urcitE§ho mnozstvi obili se muselo 

vymlacene zrno zhruba presit rucnimi sity, aby se zbavilo zbytku slamy. A tak se to 

opakovalo, az urcity druh obili byl vymlacen. Zrno se pak jeste muselo precistit na cisticim 

mlynku, aby se zbavilo plev a semen plevelu. Protoze si sousede chalupnici navzajem 

vypomahali, trvalo mlaceni az do prichodu zimy. 

Pozdeji se mlaticky pohanely tzv. zentoury, coz byl pohon taznym dobytkem, kter9 vedle 

stodoly chodil dokola zaprazen za konec dlouheho brevna, na jehoz druhem konci bylo 

kryte ozubene soukoli uvadejici v rychly otacivy pohyb hridel, jez vedla do stodoly a 

pomoci remenic uvadela mlaticku v mnohem rychlejsi pohyb. Jenze to bylo nakladnejsi 

zarizeni. Velci sedlaci meli zpravidla benzinove motory. Teprve diky elektrizaci (asi v 

_ letech 1927 - 30) po utvoreni Posazavskeho elektrarenskeho svazu bylo mlaceni-obili 

-;-~ podstatne usnadneno a urychleno elektrickymi mo!::!X) l't/t, ·~' r. 1 
, • ..._ ~ t-

4~ce na poli by/a nad naSe si/y. Ale v prUbEihu va/ky jsme vyrUs!"li a sil nam pi'ib)iva/o, 

~ \J takze jsme prece vse zvladli. Pomerne snadnejsi byly prace na Iukach, az ovsem na to 

seceni. Rad vzpominam zvlaste na senosec na louce "Mezi potoky". Mezi Novym 

Ranskem, lidove Sebrankou, a casti Sobinova zvanou lidove Hut' a uredne Nova Ves byly 

kdysi na Doubrave rybniky, jez pokracovaly k Bilku. V roce 1883 se protrhly jejich hraze a 

rybniky nebyly uz obnoveny. Tak vznikly velke plochy luk, patricich k polenskemu panstvi, 

jez byly rozdeleny v male dilce asi po 2- 3 merach a pronajimany drobnym zemedelcum. 

Protoze se mezi Novym Ranskem a Huti kazdorocne Doubrava rozvodnovala, dala 

"vrchnost" zridit v tomto useku primocarou strouhu (obecne se ji take Strouha rikalo), ktera 

mohla v pripade povodne odvest prebytecnou vodu a uchranit tak louky pred zaplavenim. 

Mezi touto Strouhou a puvodnim tokem Doubravy byly dilce luk, z nichz jeden najal muj 

otec. Pro nas kluky byla tato louka zajimava a. pritazliva. V dobe senosece jsme se mohli 

machat ve vode, pozorovat poletujici nad vodou lednacky a v ciste vode Strouhy raky, jez 

jsme chytali a po prohlednuti zase pousteli zpet. Zridka jsme se mohli zucastnit detskych 

her, byli jsme prilis zamestnani a meli jsme i jine zajmy. Uz pred valkou jsme se oba zacali 

ucit hre na housle a zajem o hudbu nas oba od te doby jiz neopustil. Pamatuji se, jak 

jednou po horkem letnim dni, jejz jsme stravili cely sekanim psenice, vydali jsme se 

navecer umyti a prevleceni pesky 8 km do Chotebore na koncert "zazracneho ditete" -

houslisty Pepy Bartone, koupili jsme si vstupenky k stani a po koncertu jsme zase·sli 

pesky domu, nadseni hrou na housle, jakou jsme dosud neslyseli, tak, ze jsme si ani 

neuvedomovali, jak nas boli nohy. 

Jak uz jsem se zminil, musel muj otec ihned po vzniku valky narukovat. Bylo mi 9 let a. 



bratrovi 11. Pamatuji se na osudne plakaty s nadpisem "Mym narodum" a na beznadejny 

chaos u nasi ve vetsine rod in, jenz nastal jejich vylepenim. Nemohl jsem pochopit, proc 

nas musi ihned otec opustit, a kam vlastne musi jft. (Nemohu nevzpomenout, ze po 24 

letech se taz situace opakovala v me rodine, kdyz v zai'i 1938 byla vyhlasena mobilizace a 

ja jsem musel tez ihned odjet do Zvolena. Memu chlapci Vitovi bylo 8 let.) Nemohl jsem 

tehdy jeste rozumet tomu strachu a zoufalstvi dospelych lidi kolem sebe. Trochu jsem to 

pochopil, i kdyz zdaleka ne uplne, kdyz jsme se jedne z nasledujicich ned eli vydali za 

tatinkem do Zlebu, od nas pres 30 km vzdalenych, kde utvar caslavskeho pesiho pluku, k 

nemuz tatfnek narukoval, mel vyzbrojni stanici. Udivilo mne mnozstvi muzu, oblecenych 

do stejnokroju, i mnozstvi zbranf, ktere jsem tam poprve ve skutecnosti videl. Zacalo mi 

nejasne svftat, ze vsichni pujdou kamsi s temi puskami, z nichz budou sti'ilet. Na koho? A 

p~c?J 
8· / Velmi tezko jsme se potom az druheho dne dostali domu, neboi' vlak v Golcove Jenikove 

byl tak pi'eplneny, ze jsme se do neho nevesli. Mamince se podai'ilo najmout v hostinci v 

Golcove Jenfkove kocar tazeny jednim konem, kterY nas s bidou dovezl do Choteboi'e. Do 

kopcu jsme museli jit pesky. V Choteboi'i jsme pi'enocovali u mamincinych znamych a rano 

druheho dne jsme pesky dosli domu. Lepe nez ja vse chapal ovsem muj bratr- tenkrat 

rozdil dvou let byl pi'ece velky. Pochopil, ze jsme mozna videli tatinka naposledy. A 
pi'isti.nedeli rano jsme s maminkou marne hledali Gustava, az maminku napadlo, ze se 

vydal znovu za tatinkem, ovsem pesky. V noci se pak vratil - jak to dokazal, buhvi. 

Potom se nam tatinek ozval z vychodni fronty. Pamatuji se, ze se jeho oddil nejaky cas 

zdrzoval kdesi u Krakova ve vsi Bincicich, kam se za nfm maminka dokonce vydala. 

Statecne vykonala cestu tam i zpet, tatinka nasla a pi'inesla nam od neho pozdravy. 

Nejaky cas jsme od neho dostavali kraticke zpravy na ruzovych listcich polnf posty- a 

potom jsme po dva roky o nem nevedeli. To uz jsem zacal chapat ten strach: cos nim je a 

zda se nam vrati? Zatfm zivot sel dal se vsemi utrapami valky, stale se zvysujfcimi. Zvykali 

jsme si zapasit s nim a cekali na konec valky. Vlekla se, bojovalo se i na zapadni fronte a 

pak i na jizni v Alpach proti ltalii, Tenkrat jsem- jedinkrat ve svem zivote- videl 

vzducholod', ktera majestatne plula jiznfm smerem. Konecne pi'isel dlouho ocekavany 

listek od tatinka prosti'ednictvim Mezinarodnfho Cerveneho ki'ize. Tatinek oznamoval, ze 

je v zajeti v Rusku, a napsal i svou adresu. Byla to pro nas osvobozujici zprava, nebot' uz 

jsme ztraceli nadeji, ze se s nfm shledame. Napsali jsme mu ihned, Gustav umel azbukou 

napsat adresu, a potom jsme s nim udrzovali znacnou dobu spojeni. Na tech listcich bylo 

napsano vzdy jen to nejdulezitejsf: ze zije on a my tez. Na pocatku roku 1918 toto spojenf 



prestalo a potom v lete tehoz roku se tatinek objevil doma. Pamatuji se, ze jsem cosi delal 

na dvorku a najednou jsem videl, ze pres naves k nam miri unavenym krokem vojak

nepoznal jsem ho, az kdyz prisel k nam. Neni divu, vzdy jsem jej nevidel ctyri roky. 

To bylo radosti na obou stranach! My jsme se radovali, ze se tatinek vratil, on se pak 

radoval z nas, jak jsme vyrostli a jak jsme dokazali hospodarit a ve zdravi prezit valecnou 

bidu. Dychtive jsme naslouchali jeho vypraveni: pracoval jako zajatec na regulaci Donu, 

byl pridelen jako pracovni sila k sedlakovi, prihlasil se do ceskoslovenskych legii, ale tam 

se nejak nepohodl a odesel - PrY se mu v noci zdalo o mne a ve snu mne slysel, jak mu 

rikam: "Tati, pojd' domu!" A tak sel, buhvi jak se vratil na frontu a podarilo se mu ji prejit. 

Dostal dovolenou, par dni tedy pobyl s nami a znovu musel na frontu, ale na jizni, 

ponevadz se navratilcum z Ruska neverilo- mohli byt nacichli bolsevismem. Na italske 

fronte uz se na sklonku valky nijak prudce nebojovalo a tatinek se bez uhony vratil nekolik 

dni po skonceni valky. 

Opet byla cela rodina pohromade az na Gustava, kter9 od zacatku skolniho roku 1918 -19 

zacal studovat na ucitelskem ustave v Kutne Hore. Tatinek se predevsim pustil do oprav 

chalupy, na nez jsme my nestacili, a do jinych domacich praci. Tkalcovina zatim jeste 

nesla, a tak byl tatinek nejaky cas nezamestnany. Pamatuji se, ze kazdy patek se musel 

hlasit na okresnim urade prace, aby bud' dostal praci nebo podporu v nezamestnanosti. 

Kdyz okresni zastupitelstvo v Chotebori rozhodlo ke zmirneni nezamestnanosti stavet 

silnici od choteborskeho nadrazi do Sokolovsi, Bezdekova a Stepanova, pracoval tatinek 

na teto akci. Brzy byly volby a z nich vysla v obci jako nejsilnejsi strana socialne 

demokraticka. Tatinek byl zvolen do obecniho zastupitelstva a stal se starostou obce. 

Pomahali jsme mu v ruznych pisemnostech . V ramci pozemkove reformy parcelovaly se 

louky vznikle z byvalych rybniku od Noveho Ranska az po Hamersky rybnik pod Sopoty a 

my jsme kreslili podle katastralni mapy jednotlive parcely, jez mely prejit z pronajmu do 

soukromeho vlastnictvi najemcu, bylo dost prace s evidenci obyvatel, s vydavanim 

potravinovych listku apod. 

Starostou byl tatinek jeste v dalsim volebnim obdobi. Vykonal v teto funkci velky kus prace 

verejne, predevsim politicke. Nebylo snadne prevzit urad z rukou bohatych sedlaku (po 

dobu 1.valky uradoval za nemocneho a pak zemreleho starosty sedlaka Dymacka jako 

prvni radni textilni faktor a podnikatel Kozel, kter9 si po valce koupil textilni tovarnu. v 

Upici) a zamerit jej ve prospech delniku a chalupniku. Velke us iii venoval tatinek tomu, 

aby byla v obci postavena nova skolni budova, nebot' deti se musely stale jeste ucit (a 

nyni po 60 letech stale jeste musi) v budove, jez odporovala vsem hygienickym i jinym 



j{ ,y/ i (-- . q )____:::) 
poZadavkUm, nebof to byl pUvodne "dUm poutnikU", postavenY v letech 1749:52 vr~hnostij 
vedle fary a kostela, aby slouzil k prenocovanl navstevnlkum sopotskych poutr( Tyto pouti 

..........-----. 
mely prispet k dokoncenl protireformace v mlste i v sirslm jeho okoll (v sopotskem kostele 

se PrY stal zazrak) a byly ovsem podporovany polenskou dietrichstejnskou vrchnostl, takze 

na ne byla vypravovana procesl i zdaleka. Pozdeji byl tento dum poutnlku premenen na 

hostinec. Kdyz se r. 1817 zrltila drevena chalupa, v nlz se vyucovalo, byla skola umlstena 

v tomto hostinci, nejdrlve v 1.poschodl (v prlzemf byl hostinec), pak i v prfzemf. Obec tento 

hostinec koupila a proti vuli i narlzenlm okresnl skolnl rady znovu a znovu opravovala, coz 

stalo tolik penez, ze za ne mohla byt postavena nova skola hygienicky nezavadna i jinak 

svemu ucelu vyhovujlcf. Tatlnek to chtel tedy konecne dokazat, ale marne. V obci byla 

vetsina katollku, coz i v povalecnych letech bylo dulezite. Jeste doznlvaly nabozenske 

rozpory, a jeste ja se pamatuji na nadavky katolickych detl- byli jsme "berani". Katollci 

chteli mit za kazdou cenu skolu u kostela a fary, nova skola se vsak mela stavet uprostred 

znacne rozptylene obce, aby byla stejne dostupna vsem detem. Tatlnek mel jiz sjednanou 

smlouvu 0 prodeji stare skoly, mel i plany skoly nove, tez souhlas a financnl podporu 

okresnl skolnl rady, ale to vse nebylo nic platno, protoze i prlslusnfci strany socialne 

demokraticke se pripojili ke katollkum (svou ulohu sehrala pritom i zavist, nebot' ja s 

bratrem uz jsme byli uciteli - PrY bychom chteli potom v nove skole vyucovat - a my zatlm 

uz jsme meli oba zpusobilost pro skoly mest'anske !), a skola zustala v budove dnes uz 

230 let stare, s promacenymi zdmi hnojuvkou z byvaleho farskeho hnojiste. 

To uvadlm proto, abych pripomnel obtlze, s nimiz musei tatlnek jako starosta zapasit. 

Lepe se mu podarilo us ill o elektrizaci obce, ktera byla dokoncena v r.1927. I v tom vsak 

musei prekonavat mnohde zaostalost a star9 zpusob myslenf. Tak napr. sedlak Dymacek 

na Markvarticlch c. 3 (,Ve Dvorku", odkud pochazel muj dedecek) elektrizaci tvrdosljne 

odmltal a teprve v prubehu druhe valky, kdy nebyl petrolej, nosili ze Dvorka elektrikarum 

do Krucemburku maslo, aby jim provedli instalaci a pripojili je na elektrickou sit. Pri 

uradovanl tatlnek tkalcoval az do r. 1928, kdy jeho rodice mu dali chalupu se zbytkem 

pozemku, ponevadz sami uz hospodarit nemohli. To uz bylo tatlnkovi 50 let, ale zdravl mu 

jeste slouzilo a mamince tez. Zacali tedy hospodarit, pricemz jsem jim o prazdninach 

pomahal a bratr tez. Nebylo to pro ne o mnoho lehcl nez tkalcovina, ale bylo to 

rozmanitejsl a zdravejsf. Hospodarili jeste pres druhou valku, tedy asi 20 let. Potom, kdyz 

uz jim obema bylo kolem sedmdesatky, vzdali se pozemku tak, ze vstoupili do JZD, coz se 

neobeslo bez potlzl, protoze druzstvo nemelo dostatek pracovnlch sil a oni jiz mnoho 

prace nezastali. 



Gustav jim pravidelne posilal nejake penize, ja jsem jim zpocatku z manzelcina vena dal 

3000 Kcs, aby mohli splatit dluh vznikly mymi studiemi. Tatinek nam obema dal za to po 

kusu louky, mne "V Trnavce", Gustavovi "V Hamerskem rybnice". Ja jsem jim uz penize 

davat nemohl, kdyz rna zena nebyla zamestnana (kdezto Gustavova zena byla ucitelkou), 

ale zato jsem jim zustal nablizku a mohl jsem jim vice pomahat. Po valce bych byl snadno 

dostal misto v pohranici, napr. v Decine, kde se nam velmi libilo, nebo reditelske misto v 

Mostku u Dvora Kralove. Ale nemohli jsme prece opustit me rod ice I str)fce s tetou 

(krucemburske), a tak jsme zustali v Krucemburku. 

Pamatuji se, ze tatinek nestonal vyjma v r. 1932, kdy zemrel dedecek na zbytneni 

prostaty. Tatinek tenkrat citil na sobe priznaky dedeckovy nemoci, ale v nemocnici se 

ukazalo, ze to bylo nervove zhrouceni, a tak se po uklidneni brzo vratil domu. Teprve v r. 

1956 doopravdy onemocnel. Pocifoval vnitrni potize, byl v nemocnici, odkud ho propustili, 

aniz by jemu nebo mne rekli o jakou nemoc jde. Teprve z propousteci zpravy jsem poznal, 

ze tatinek rna rakovinu jater. Tatinek velmi trpel, ulevovaly mu jen morfiove injekce, a po 

nekolika mesicich zemrel. Maminka byla nemocna koncem 30. let a za druhe valky. Mela 

nedostatek cervenych krvinek a potrebovala krev. Mela skupinu AB, ja mam A a Gustav 

mel B, takze jsme ji oba mohli krev poskytnout. Lepe pry snasela mou krev. Z teto 

choroby, ktera trvala nekolik let, se uzdravila, ale mel a potize se srdcem, jimz v r. 1959 

podlehla. Tak oba skoncili zivot naplneny neustalou praci a nam zustala stara Chalupa, 

kterou nebylo mozno prodat, ponevadz na ni vazly pozemky a bydlel v ni sam a sam 

zestarly muj str)fc Frantisek. Teprve kdyz po rozpadu JZD vznikl v Sobinove statni statek, 

kter)f pozemky prevzal, a kdyz str)fc Frantisek zemrel, prodali jsme chalupu na zbourani za 

8 000 KCs. / / 

r---:etstvi a Skoly tf O • ~1/( 1tv ' ' • 
{ l: jsem se narodil 27. brezna 1905 v Sobinove c. 34 v chalupe meho dedecka, . 

mamincina otce, si ovsem pamatovat nemohu, An ito, ze jsme se, patrne brzy po mem 

narozeni, prestehovali do vlastniho bytu v chalupe c. 45, ktera patrila otcovym rodicum. Ti 

svolili, aby si moji rod ice svym nakladem prestaveli jejich stodolu na byt. Nato padlo 300 

K, mamincin podil z pozustalosti po jeji matce. Tezko se da nazyvat bytem jedna mistnost 

z poloviny zaplnena tkalcovskym stavem sahajicim az ke stropu, takze se do zbyvajiciho 

prostoru sotva veslo nejnutnejsi zarizeni, jak uz jsem drive popsal. Skrin na saty a pradlo, 

skrinka na potreby k vareni, policka na boty, to vse bylo v since, k niz prilehala komora na 

uhli a brambory a z niz vedly schody na pudu. K tomuto "bytu" byl pristaven chlev, v nemz 



byly dve kozy a babiccino tele, ktere moji rodice krmili, ale kdyz dorostlo, babicka je 

prodala a penize ulozila na vena mym tetam Lojzicce a Justince. To jsem nemohl nikdy 

pochopit. Patrne to byla nejaka umluva mych rodicu s prarodici - snad se tim moji rodice 

odmenovali za to, ze si mohli zridit svuj byt. Teprve po valce to prestalo a rodice si 

vychovali svou kravicku, ktere jsme rikali podle jeji barvy Plavka. Ta byla pak nasi 

zivitelkou a pomocnici na poli. 

Nejranejsi vzpominky vybavuji se mi v podobe rachotu tkalcovskeho stavu, pri nemz jsme 

usinali a rano se probouzeli. Tatfnek byl velmi pilny, coz prispelo k zakoupeni toho kusu 

pole (asi 4/5 ha), ktere nas za prvni valky uchranilo od hladu, ovsem za cenu tezke prace, 

jez byla nad nase sily. Dalsi ranou vzpominkou je nocni pozar hospodarskych staveni 

Janackova hostince. Byl sice trochu vzdalen od nasi chalupy, ale po strechach krytych 

sindelem nebo dehtovanou lepenkou se tenkrat pozary sirily za prispenf vetru rychle a do 

znacne dalky (asi 20 let pred tim, r.1883, takto vyhorelo pres pul Krucemburku). Proto pri 

pozaru meli vzdy sousede pohotovost a ti v nejblizsfm okolf vynaseli na bezpecne mfsto 

nabytek, periny, atd. Utkvelo mi navzdy v pameti, ze jsem sedel- byly mi 4 roky- v noci na 

navsi mezi nabytkem, perinami atd. a nechapave pozoroval zar ohne, valier se dym, krik 

lidf, troubenf hasicu a blesky vzdalujfci se boure. Bylo to prflis mnoho dojmu na male dfte. 

Nastestf se podarilo pozar, kter9 vznikl od blesku, brzo zdolat, aniz se rozsfril do 

sousedstvf. A tak s ulevou stehovali vsichni sousede svuj majetecek zpet do prfbytku. 

Kdyz jsem byl vetsf, chodfval jsem se s kluky dfvat na vlaky, coz byl pro nas ucineny 

zazrak, Ty vlacky na trati z Havlfckova (tehdy Nemeckeho) Brodu do Pardubic byvaly 

tazeny lokomotivami toho typu, kter9 stojf u Narodnfho technickeho muzea v Praze- a 

tak vzdy, kdyz jdu kolem, vybavf semi sycenf pary a prudke vyfuky koure, kdyz se vlak 

~ rozjfzdel, V nedeli dopoledne chodfvali jsme s tatfnkem do nejhezcf casti studeneckeho 

lesa, po "zelene" ceste k chaloupce, drevene to chalupe v lese, v nfz a kolem nfz patrne 

kdysi panstvo poradalo slavnosti, napr. zakoncenf lovu, snad i obzfnky apod. (u te 

chaloupky bylo urovnane kruhove mfsto, zrejme k tanci). Pri navratu cekal nas doma 

nedelnf obed- polevka, nekdy is kouskem masa, a buchty s makem ci tvarohem, 

Odpoledne jsme chodfvali s maminkou na Markvartice do "Noveho domu" k panfmame 

Janackove, ktera byla tez jako maminka clenkou Jednoty ceskobratrske, na poboznost. To 

byl mamincin odpocinek a zaroven jej dusevni povzbuzenf, coz my - ja a bratr- jsme jeste 

nedovedli chapat. Tatfnek, kter9 nebyl nabozensky zalozen, ovsem zustaval doma, cetl 

noviny nebo nejakou knihu. Na tech shromazdenfch byval nekdy pritomen kazatel Kotouc 

z Hradce Kralove, ale velikou vetsinou vedla poboznosti obratne panf Janackova, precetla 



vybrany text z bible a vyrecne jej vykladala. Zpivaly se nabozne pisne ze zpevniku "Pisne 

cestou zivota", mnohdy to byly melodie Mendelssohnovy ci Haydnovy a jinych slavnych 

skladatelu s podlozenym nabozenskym textem, a to jiste prispivalo i k probouzeni naseho 

hudebniho cfteni. Pak byly ovsem i modlitby, nectene, nybrz spontanne tvorene jako 

rozmluvy s bohem. Jak jsem vyrustal, mne se kupodivu tato zboznost pres vsechnu 

vroucnost a bezprostrednost styku s bohem dotykala stale mene. Nemohl jsem souhlasit s 

tim, ze zivot lidi je utvaren podle vule bozi- coz nezalezi na vuli cloveka sameho? A tak 

jsem se od te zboznosti vzdaloval, coz pokracovalo i'v dobe studii v Kutne Hare, kde jsme 

kazde nedele dopoledne chodili do modlitebny Jednoty ceskobratrske a kriticky se dfvali 

nato, kdyz bohati lide vykladali treba Kristova slova: " ... rozdej to, co mas, chudym" atd., a 

pritom horlive sve bohatstvi rozmnozovali prave na ukor chudyc0 

Nekdy v nedeli rano jsme chodfvali do Krucemburku do evangelickeho kostela 

(augsburskeho vyznanf, luteranskeho), k jehoz farnosti jsme patrili, ale jen my deti, rod ice 

tam nechodili. Tatinek se nabozensky nijak neprojevoval, v tom mu branilo jeho politicke 

myslenf (ale pred smrtf nas pozadal, aby se jeho pohrbu zucastnil tehdy krucembursky 

mlady farar Lopour, PrY "je to hodny hoch"). Mamince pak lepe vyhovovalo to proste 

nabozenstvf, o nemz jsem se zmfnil, a casopis Betanie (casopis Jednoty ceskobratrske, 

vydavany v Brne). 

Pamatuji se dale, ze v detstvf mne zvlaste vecer bolfvaly silne nohy v bereich, snad od 

nechlazeni. PrY mne malickeho, kdyz uz jsem chodil, maminka polozila k spanku na mez 

u pole, na nemz pracovala. Patrne mi prochladly nohy a prestal PrY jsem na cas chodit. 

Teprve pri dospfvanf me bolesti pozvolna prestaly. Behal jsem zase jako ostatnf kluci, ale 

v telocviku jsem se jim nevyrovnal. Neumel jsem splhat na stromy, cvicit na hrazde, 

kruzfch apod., protoze jsem mel slabe svalstvo na pazich. To mi vadilo teprve na 

ucitelskem ustave, kde jsem mel z telocviku notoricky dvojky i trojky. Protoze se vsak 

znamka z telocviku nepocftala do celkoveho prospechu, mel jsem stale vyznamenani. 

Kupodivu mi zmfnene svaly nezesflily ani usilovnou pracf napoli, dobyvanfm parezu, jejich 

stfpanfm a rezanfm Je to asi nase rodova disposice, projevuje se i u mych deti. 

bf· tlf . --7 1o · 
~aSe diitstvi nebylo klidne. UZ v ranem mladi jsem diitsk;im naivnim zpUsobem poznaval, 

\ ze tatinkovi jeho rodina vnutila ulohu obetnfho beranka, neustale vykorist'ovaneho rodinou, 

pro niz stale zustaval Pepfkem, kterY ma mnoho povinnosti, ale velmi malo prav.Tatinek 

tim trpel dusevne, casta se nato zlobil a ulevoval si za stavem pri praci zlostnou a hlasitou 

samomluvou. Pritom jsem uz tenkrat s detskou neuvedomelou bolesti opetovne pocit'oval 



despekt, s jakym se vsichni dfvali na maminku. Snad to byla prezfvajfcf v nich selska 

pycha. Tohle ve mne navzdy zustalo a uz nikdy nikoho z nich jsem nemohl mft doopravdy 

rad, i kdyz jsem je ctil do konce jejich zivota. 

A potom zasahla do naseho zivota valka. Prevalila se pres nas prave v obdobf nejvetsf 

detske vnfmavosti a citlivosti a zrejme nas poznamenala na cely zivot. Nemyslfm pritom na 

vyzivu. My jsme hlad ve skutecnosti nikdy nemeli, i kdyz nase vyziva byla omezena. Dfky 

tatfnkove pfli a prozfravosti, s kterou koupil v r. 1913 kus pole, jsme meli jakz takz co jfst. 

To pole a mamincina drina nas pred hladem uchranily. Ale myslfm nato, co nam valka 

vzala a co nam vnutila. Vzala nam predevsfm otce prave tehdy, kdyz bychom ho byli 

nejvfce potrebovali. Ale vzala nam vlastne do znacne mfry i maminku, protoze ona musela 

nejen vfce pracovat, ale take myslet a starat se, takze na materske city uz se jf zrejme 

nedostavalo sll. A prece se jf podarilo splnit vse beze zbytku -to bylo hrdinstvf. Na to 

myslfvam casto a stale se jf obdivuji, protoze ona se nespokojila tfm, ze nam dala najfst a 

oblekla nas, ale ona dokazala udrzet a splnit plan, kter}t sis tatfnkem stanovili- otevrft 

nam cestu ke vzdelanf. 

Valka nam vnutila predcasne praci mfsto detskeho vyzitf ve hrach, praci, jez byla nad nase 

sfly. A nebyla to jen prace ta polfch a Iukach, nybrz i v lese po skoncenf polnfch pracf a 

pred jejich zacatkem. Ta prace vsak nas prinutila k vytrvalosti, naucila nas myslet, 

hospodarit s casem i silami a mft uspokojeni nad splnenym ukolem. Jeste dnes si 

vzpomfnam na dobr}t pocit, kter}t jsem mel treba. pri pohledu na postavene panaky pri 

odchodu z pole nebo na sklizenou louku po nalozenf poslednf fUry sena. A to nam zustalo 

na cely zivot. Prace nas nutila ke stalemu styku s prfrocfou a dala nam moznost pozorovat 

jejf mnohotvarnost a krasu. Bylo to obohacenf naseho zivota, ktere ve mne zustalo 

navzdy. 

Kolik ruznych potfzf jsme museli v tech, ctyrech valecnych letech prekonavat! Predevsfm 

to ovsem byla vyziva. Napoli jsme si vypestovali brambory, zelf a obilf, na zahradkach pak 

nejakou zeleninu, predevsfm mrkev. Meli jsme potrebne mnozstvf mleka (kozfho), casem i 

kousek tvarohu a zdibec masla, nekolik slepic nas zasobovalo vejci. Masa bylo velmi malo 

- predevsfm kralicf, na jare kozlecf. :Meli jsme tedy cfm doplnit chude prfdely na 

potravinove lfstky. Obilf se muselo schovat, aby je nenasla tzv. rekvizicnf komise, ktera je 

hledala a nalezene zabavovala. Zalezelo ovsem na lidech - nektera komise byla 

blahovolna, ale byli take lide zlf. Postrachem okresu byl napr. ucitel Vlk. Obilf bylo pak 

vsak nutno semlet, a to tajne. Nekterf mlynari ze znamosti i za penfze tak lidem pomahali, i 

kdyz jim hrozil~ 



~~~~{~ tfiJ . -fo_~ -=; 
~deCek se znal s mlynafem Knobem v Podmoklanech Oeho mal)i ml;in byl o samotii). 

Zpravidla vecer po domluve s mlynarem nalozil dedecek pytel obili na trakar, ja ci Gustav 

tahli jsme za provaz uvazany na ,sejstroku" trakare, a tak jsme obilf dopravili do kopce na 

Brezinku (navrsf mezi Sobfnovem a Podmoklany) az k lesu, jfmz vedla cesta z kopce k 

Branzovu. Pak to zase bylo obracene: dedecek musel trakar vsf silou zadrzovat, v cemz 

jsme mu pomahali tahem za provaz. Od Branzova ke mlynu uz po rovine vezl dedecek 

obilf sam a ja jsem se vratil domu. Bylo to vzdycky pro me dobrodruzstvf, zvlast' cesta 

domu lesem skoro za tmy. Dedecek pres noc obilf semlel a rano jsme pak mouku a otruby 

dopravili obdobnym :zpusobem domu. 

Velika potfz bylas osvetlenfm. Petroleje bylo .malo, zimnf vecery dlouhe, takze velikou 

vyhodou byly pro nas dve acetylenove lampy, ktere Gustav koupil kdesi v Chotebori. 

Nebyla s nimi snadna manipulace,ale naucili jsme se tomu a karbid jsme prece- uz nevfm 

jak - sehnali. 

Zmfnil jsem se jiz o potravinovych listcfch. Na jednotlive potraviny a na kazdou osobu 

dostala kazda rodina. mesfcne soubor poukazek, na nichz byly natisteny ustrizky na 

urcitou vahu mouky, cukru, chleba, tuku atd. Prodavajfcf ustrihl pri prodeji patricny pocet 

ustrizku, ktere nalepoval na archy papfru a vyuctovaval je tak. Je samozrejme, ze 

potraviny se kupovaly za stanovene ceny. Bez techto listku nebyl nakup mozny, leda ,na 

cerno" - tajne a za vysokou cenu, ostatne vetsinou ne za penfze, ale vymenou za cenne 

veci. Rfkalo se tomu ,smelina". Prodavajfcf smelinari, hlavne vets[ sedlaci, bohatli, zatfmco 

chudf lide, zvlaste meststf, hladoveli, a tak uz behem valky rostlo socialnf napetf. I my 

jsme byli nuceni takto ledacos koupit, predevsfm oblecenf. Smelinari zbohatli a po 

skoncenf valky jim zustaly velike zisky. 

Verili jsme tenkrat, zvlaste my mladf, ze v novem state se zivot zmenf, ze prestane 

stradanf. Byl to vsak omyl, bohatf zustali bohatymi a chudf chudymi. Bylo to v dobe meho 

dospfvanf, kdy je clovek zvlaste vnfmavy a snadno podleha vlivu okoli a verejnosti, a tak, 

ackoli jsme oba prevzali masarykovskou ideologii, prece jen jsem cftil, ze ve spolecnosti 

neco nenf v poradku, a prichyloval jsem se k socialne demokraticke strane Uiste na mne 

pusobil i vzor otcuv). 

S detstvfm je nerozlucne spjata skola. V Sobfnove bylo znacne mnozstvf evangeliku, a tak 

nenf divu, ze uz za generace mych rodicu byla tam skola pro jejich deti, jednotrfdnf 

,soukroma evangelicka skola s pravem verejnosti", tj . ze sice vysvedcenf z teto skoly melo 

vseobecnou platnost a ze podlehala verejnemu skolskemu dozoru, ale veskere naklady 

hmotne i osobnf platil evangelicky sbor. Jiste zfskaval i prfspevky z jinych pramenu, 



protoze jeho clenove by nebyli schopni tyto naklady uhradit. Tato jednoti'fdnf skola mela ve 

srovnanf se skolou vei'ejnou vysokou uroven. Vlastne ji mft musela proto, ze podlehala 

zvlaste pi'fsnemu dozoru. Muj bratr zacal do nf chad it v r. 1909, ja v r.1911, takze kdyz 
~ 

vypukla prvnf svetova valka, mohl Gustav hned zacft chodit do mest'anske wkoly v 

Choteboi'i, kdezto ja jsem musel pi'ejft do vei'ejne skoly, ktera byla a podnes je v osade 

Sopoty, vedle katolicke fary a kostela. Nas ucitel evangelicke skoly Antonfn Ruzicka musel 

totiz ihned narukovat (a v r. 1917 na italske fronte padl), takze skola byla zavi'ena. Vei'ejna 

skola byla ctyi'ti'fdnf a mela spatnou uroven. Byl jsem zai'azen do 3. ti'fdy a zdalo semi, ze 

tam moe nezalezf na tom, cemu se zaci naucf. Pro mne to byla muka, ja jsem vse, cemu 

se vyucovalo, znal z evangelicke skoly. Krome toho jsem mel do skoly mnohem dale. 

Musel jsem to vsak vydrzet dva roky. Po prvnfm race jsem uprosil maminku, aby se mnou 

sla do mest'anske skoly v Choteboi'i a pozadala .i'editele o me pi'ijetf do 1.rocnfku. Ten nas 

vsak laskave, ale rozhodne odmftl, protoze mi bylo teprve 10 let a byl bych pi'eskocil 

5.postupny rocnfk. Pamatuji dobi'e, jaka to byla smutna cesta do~;liv . f5, i/Jzld.tt 
A pi'ece mohlo byt vse jinak, kdyby se byl nasel rozumny clovek, ktery. by byl poradil nasim 

rodicum. V r. 1913 bylo totiz v Choteboi'i zalozeno statnf realne gymnazium a byl poi'adan 

nabor nadanych zaku po skolach v celem okrese. Ucitel Ruzicka doporucil Gustava. 

Tatfnek souhlasil a zasel do Krucemburku na evangelickou faru pro Gustavuv ki'estnf list. 

Tehdejsf farar Pellar, vida pi'ed sebou prosteho tkalce, mu povysene i'ekl: ,Jak si 

pi'edstavujete, ze chcete posflat sveho syna do gymnazia? Vfte, co to stojf? Ja mam syna 

na gymnaziu v Hradci Kralove a musfm platit 300 korun mesfcne." Nei'ekl vsak, ze to platf 

za byt a stravu, coz by v nasem pi'fpade bylo zbytecne, protoze Gustav by byl do skoly 

dojfzdel ci dochazel, takze veskere naklady by byly byvaly jen na ucebnice a pomucky. 

Tatfnek se fararovych slav zalekl a upustil od sveho umyslu. A tak duchovnf pastyi', ktery. 

mel svym oveckam poradit a pomoci, zkazil nebo alespon ztfzil Gustavovu existenci. 

Gustav by byl po maturite jiste dokazal vystudovat na vysoke skole, vzdyt' i na ucitelskem 

ustavu se zivil kondicemi. A ja bych urcite byl sel take touto cestou. I kdybychom se snad 

nektery. nebyl dostal na vysokou skolu, byla by byvala nase existence lepsf, protoze 

maturita z gymnazia mela vetsf platnost nez z ucitelskeho ustavu. Ta totiz pro pi'ijetf na 

vysokou skolu nebyla uznavana, jen po vykonanf doplnkove zkousky na gymnaziu. 

Studium na ucitelskem ustave v Kutne Hoi'e stalo nase rodice prave tech 3QO korun 

mesfcne, coz mohlo odpadnout. Do ucitelskeho ustavu jsme byli pi'ijati v 15 letech, kdy 

bychom byli ve 4. ci 5.ti'fde gymnazia. A byli bychom bydleli doma, mohli jsme mamince za 

valky podstatne ulehcit zivot. Tak neuvazena slova fararova ztfzila zivot nam vsem. 



Chodili jsme tedy do mest'anske skoly, do skoly nizsf kategorie, jez byla urcena pro 

vychovu budoucich remeslniku, kupeckych prirucfch a zrfzencu. Prestupem do mest'anske 

skoly chlapecke v Chotebori (byla tam tez skola divci) v r. 1916 se mi otevrel navy pohled 

na svet, zkresleny ovsem valkou. Chodil jsem doni rad, acto nebylo snadne, zvlaste v 

zime, Byl jsem jeste male postavy, teprve v puberte jsem rychle vzrust dohonil. Chodili 

jsme pesky, osm kilometru tam a osm zpet. Za valky totiz vlaky slouzily jen vojenskym 

ucelum. Byli jsme tri: Gustav, jeho spoluzak Old rich Vasicek a ja. Rano jsme odchazeli v 

6 hod in, vraceli jsme se krome stredy a soboty v 6 hod in vecer. Vyucovalo se dopoledne 

od 8 do 12, odpoledne od 14 do 16 hodin. Od jara do podzimu nebylo toto cestovani tak 

zle krome destivych dnu, kdy jsme mnohdy prichazeli do skoly promokli a samozrejme 

jsme museli ve skole stravit cely den v mokrYch satech a obuvi, ale nejhorsi cesty byly v 

zime. Jake to byly tenkrat zimy! Snehu bylo po kolena, tma kolem nas, na silnici ani stopy. 

Pri kazdem kroku se nam sypal do bot snih, takze se promacely zevne i uvnitr. Oblecenf 

jsme meli chatrne, a to jeste buhvfjak je maminka sehnala a udrzovala v poradku. Misto 

zimnich kabatu jsme meli cerne plastenky, jimiz profukoval vftr. Stridali jsme se v 

proslapavanf cesty. Nekdy nas uz predesli ,kladari"- rolnici, kterf meli kane, vozili v zime 

z lesu klady na nadrazf a na pilu v Chotebori. To jsme pak meli cestu projetou. Nejhorsi 

vsak byvaly vanice. Tam u nas bylo vetrno, od zapadu i od vychodu. A kdyz nam silny vftr 

hnal snfh, nekdy zledovately, do obliceje, bolelo to. Ruce i nohy zably - mam od te doby 

chronickou rYmu a Gustavuv revmatismus byl asi tehoz puvodu. Po race nam strYc 

Frantisek opatril starsf kola, Gustavovi velke, mne mensi. Od jara po podzimu jsme meli tu 

vyhodu, ze jsme mohli rano vstavat po_zdeji. ( /lttthf t t;1t:t:~ {f) - /Jtj/: 
1 

Ucenf nebylo pro nas tezke, stacilo nam zpravidla to, co jsme si zapamatovali z vykladu ve 

skole. Horsf to bylo s jfdlem. Rano narychlo hrnek zitne kavy s kozfm mlekem, ktere mi 

bylo velmi protivne, s chlebem, na poledne s sebou chleb a pak az vecer prosta vecere, 

zpravidla bramborova, ale aspon tepla. Vsechny ty utrapy jsem snasel rad, jen kdyz uz 

jsem nemusel do sopotske skoly. Z ucitelu mam ve vdecne pameti Karla Pujmana, kterY 

nas ucil fyzice a matematice. Byl to rozvazny, velmi peclivy a dovedny ucitel. Na 

zakladech toho, cemu jsem se u neho naucil, jsem se po letech snadno pripravil ke 

zkousce zpusobilosti pro mest'anske skoly, i kdyz na ucitelskem ustave jsem se z tohoto 

oboru nenaucil nicemu. Pozdeji, jako ucitel, jsem se s timto dobrYm clovekem setkal znovu 

na teze skole, kde jsem vyucoval dva roky. 

Naopak se soucitem vzpomfnam na ucitele Docekala, dobreho cloveka, jemuz kluci delali 

tolik zlomyslnostf a darebactvf, ze maloktera jeho hodina probehla klidne. z dalsich ucitelu 



si vzpominam na Jaroslava Chmelare, kter)' nas ucil kresleni a r)'sovani. Ja jsem rad 

obkresloval predlohy, ktere jsem od neho dostaval, a zvlaste rad jsem r)'soval. 

V r.1929 jsem se s nim opet setkal jako s reditelem mest'anske skoly v Krucemburku, na 

niz jsem byl ,dozivotne" ustanoven. Z ostatnich ucitelu vzpominam na Frantiska Patka, 

velmi schopneho a vyborneho ucitele, kter)' mi ve 4. rocniku doplnil mezery v ceskem 

jazyce. Byl brzy okresnim inspektorem v Ceskem Brode, Zvlastnim zjevem pro mne byl 

katecheta Drda. Byl to pokrokovy knez, rozumny a nabozensky snasenlivy, vyborny 

hudebnik a zpevak. Pamatuji si, ze na verejnem koncerte zpival arii z Leoncavallovych 

KomediantU ,Smej se, panaca". Nejen ze pri vyucovani katolickemu nabozenstvi nechaval 

nas evangeliky ve tride, ale blahovolne strpel mou primou ucast na vyucovani. Stalo se 

jednou, ze opakovallatku z minule hodiny, ale nikdo z zaku katolickeho vyznani nic 

nevedel. I prihlasil jsem se ja a spravne jsem odpovedel, Pozdeji mi prominul mou naivni 

drzost, kdyz pri vykladu o Husovi rekl, ze byl kacir, nacez jsem se prihlasil a rekl: ,Prosim, 

to neni pravda." Katecheta mne sice nenechal dale mluvit, nejak to sam uvedl na pravou 

miru - bez nasledku pro mne. Vedl zakovsky pevecky krouzek, do nehoz chodila i devcata 

z divci skoly. Vsiml si, ze dobre zpivam, zaridil mi povoleni, abych se mohl ucit hre na 

harmonium (skolni) a pujCil mi skolu hry na tento nastroj. To uz bylo ke konci valky, jezdil 

jsem do Chotebore vlakem, kter)' jel velmi casne, takze jsem byl v 7 hod in uz ve skole a 

do 7,45 jsem mohl hrat, Setkal jsem se s nim jednou pozdeji ve vlaku, kdyz jsem jako 

ucitel dojizdel ze Sobinova do Chotebore. Mel nejakou vyssi knezskou hodnost podle 

fialove naprsenky pod kolarkem. Cetl pozorne v breviari a ja jsem se neodvazil jej rusit. 

ftM1/illlb (!j}--VJ 
Kdyz jsem v 15 letech skoncil jednorocni ucebny kurs - tak se tenkrat nazyval 4.rocnik 

mest'anske skoly- prihlasil jsem se k prijimaci zkousce do ucitelskeho ustavu v Kutne 

Hore, kde uz dva roky studoval Gustav. Byl jsem hladce prijat a ucinil jsem dalsi krok do 

sveta. Jak jsme se.dostali na ucitelsky ustav v Kutne Hore? Muj bratr premyslel pred 

ukoncenim 4. tridy mest'anske skoly velmi vazne o budoucim povolani. Slysel od nekoho o 

ucitelskych ustavech a sel se na ne zeptat reditele skoly. Protoze ten informace o nich 

nemel, napsal si o ne Gustav sam na statni ucitelsky ustav v Kutne Hore. Zadanou zpravu 

obdrzel a podle ni se v urcenem terminu vydal k prijimaci zkousce. Jel sam. Predsedou 

zkusebni komise byl katecheta (bylo to v r.1918, tedy jeste za Rakouska, kdy hlavni slovo 

ve skolstvi mela katolicka cirkev a hlavni osobou ve skole byl farar ci katecheta), kter)' jej 

nechtel pripustit ke zkousce, protoze PrY nema s sebou rod ice nebo jejich zastupce. 

Hlavnim duvodem vsak bylo, ze Gustav byl evangelik. Jeden z clenu komise, profesor 
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Nosakovec, pokrokovy a hodny clovek, vysel za Gustavem a poradil mu, aby pozadal 

kohokoli z dospelych, ktei'i tam byli se svymi syny, o doprovod. Gustav tak ucinil, byl 

pi'ipusten ke zkousce, kterou vykonal uspesne, a byl pi'ijat. Pote bylo ti'eba zajistit 

Gustavovo ubytovani. Slo to zvlastni cestou- a je ti'eba pi'edem i'ici, ze bylo idealni. 

Nase teta Stazka, nejmladsi mamincina sestra, slouzila pi'ed tim u bohateho obchodnika v 

Kutne Hoi'e Mikuleckeho, kter9 se svou rodinou byl tak, jako nase maminka, clenem 

Jednoty ceskobratrske. Teta Stazka se samozi'ejme zucastnovala nedelnich poboznosti s 

rodinou sveho zamestnavatele. Na techto shromazdenich se seznamila se synem z 

velkeho hospodai'stvi ve Vickovicich, Janem St'astnym, a vdala se za neho. Kratce pi'ed 

valkou si Jan St'astny najal v Kutne Hoi'e nadacni mestsky statek ,Belidlo", zatimco doma 

mela pi'evzit hospodai'stvi jeho sestra Ruzena, provdana Hurtova. Jeji manzel mel v Kutna 

Hoi'e maly obchod. Protoze vsak Jan St'astny musel jit na vojnu, vse se obratilo: 

St'astnemu zustalo hospodarstvi ve Vickovicich, Hurt pak pi'evzal najem Belidla. 

K Belidlu pati'ila urodna pole smerem k tehdy samostatne obci Sedlci, nyni soucasti Kutne 

Hory. Byvalym majitelem tohoto.statku byl Slavibor Breuer, muz filozofickeho zalozeni se 

sklonem k mystice. Zalozil a po nejaky cas vedl soukromou skolu v Klokocove na 

Zeleznych horach a skoncil jako mnich na hoi'e Athos v Recku. Svuj statek daroval mestu 

Kutne Hoi'e a urcil jeho vytezek jako nadaci, nevim bohuzel k jakemu ucelu. Hurt jako 

najemce tohoto statku za valky a po ni velmi zbohatl. 

Na Belidle bydlela stara vdova, pani Volkova, ktera byla puvodne katolicka, ale vlivem 

sveho manzela se stala clenkou Jednoty ceskobratrske. Mela pekny byt, kuchyni a pokoj. 

Pres tetu Stazku a pani Hurtovou (Hurtovi byli tez cleny Jednoty) s ni ujednala maminka 

Gustavovo ubytovani (spolu s jeho spoluzakem Oldi'ichem Vasickem) za podminek 

pi'ijatelnych pro obe strany. Pani Volkova nezadala pevny plat v penezich, nybrz potraviny, 

jez by jinak - koncem valky a po ni- byla tezko shanela. Gustav s Oldi'ichem je sti'idave 

kazdy tyden vozili, ona se s nimi najedla a rod ice obou chlapcu platili jen za drobne 

poti'eby, jez se daly koupit. Tak tomu bylo jeste tehdy, kdyz o dva roky pozdeji jsem k nim 

pi'ibyl ja. Bylo to vyhodne pro obe strany, zvlaste pro nas. Pani Volkova byvala delnici v 

tabakove tovarne v Sedlci a mela nejakou penzi. Byla to velmi hodna zena, ale nest'astna. 

Jeji jediny syn byl opilec a lehkomyslny clovek. Byl kamnai'em, pamatuji, ze sam formoval 

a vypaloval kachle. Byl rozvedeny a dokazal promrhat pekny domek. Myslim, ze pro nas 

byl vystraznym pi'ikladem, kam vede lehkomysln_?st. \ t---""/ IG -;v 
Statek Belidlo byl mimo mesto, takze nam cesta do ustavu trvala asi 20 minut. Zhto jsme 

meli uplny klid ke studiu, pokud jsme nebyli odpoledne zamestnani kondicemi, jimiz jsme 
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se ze znacne casti zivili, zvlaste kdyz uz pozdeji nebylo treba vozit potraviny ameli jsme 

platit kazdy 300 Kc mesfcne. Pamatuji se jeste na nektere sve zacky, vesmes deti z 

,lepsfch" rodin. Ucili jsme je vetsinou hre na housle, ale i jinym predmetum, v nichz ve 

skole pokulhavali. 

Z profesoru mi imponoval Josef Nosakovec svou klidnou povahou, pokrokovostf, dobr9m 

vztahem ke studentUm a pedagogickou dovednostf. Jenu vdecfm za svuj zajem 0 cesky 

jazyk a v mnohem smeru i za sve vseobecne vzdelanf. Vyucoval nas i pedagogice a 

psychologii. Strach a tremu naproti tornu vzbuzoval profesor matematiky Prokop Kratky, s 

kter9m jsem sice nemel konfliktu, ale nebyl mi sympaticky pro sve povysene chovanf ke 

studentum, jimz tykal a jimz zpravidla, kdyz se u tabule octli v nesnazfch, rfkal ironicky 

,kamarade". Take dostal prezdfvku ,kamarad". Nesetril vuci studentUm hrubymi vyrazy, 

mnohdy urazlivymi. Pravda vsak je, ze nenechal nikoho propadnout. Mel prekrasne, 

kaligraficke pfsmo. Nas trfdnf profesor Antonfn Kolar, vseobecne zvany ,Atlant" (ve 

starorectine 4.pad jmena Atlas), protoze vzdy v prvnfm rocnfku, kdyz poucoval zaky o 

ucebnicfch, prohlasoval, ze ,atlant musf mft kazdy" . Vyucoval zemepisu a dejepisu tak, ze 

celou hodinu sedel za katedrou a mel pred sebou otevreny notes, do nehoz se prevazne 

dfval. Brzy jsme poznali, ze ma v notesu opsanou ucebnici a ze prfslusnou kapitolu z neho 
r 

pri vykladu cte. Bud nemel dobrou pamet', nebo dost odvahy k vykladu bez papfru. Casto 

rekl nejaky vtip, kter9 zpravidla vtipny nebyl, nebo on jej nedovedl vtipne podat, a tu se 

cela trfda dlouho hur6nsky smala, pri cern mnozf zaci hulakali, ba prfmo rvali. Kupodivu on 

neprisel na to, ze studenti se jednak smejf jemu, jednak ze si tfm zpusobem zpestrujf jeho 
' 

neobycejne nudne hodiny. Casto, kdyz mel na mape neco pri vykladu ukazat, vstal od 

katedry a ukazal neco, co s vykladem nesouviselo. Pochopitelne ztratil u studentu autoritu 

a naucil nas velmi malo. Dobr9m profesorem byl pro nasi trfdu byl Josef Macenka, kterY 

vyucoval hudebnfm predmetum. Byl tak trochu bohem, navstevoval hostince, ale byl vzdy 

elegantne upraven a choval se k nam korektne. To poznamenavam proto, ze v 

predchozfch letech bylo PrY jeho chovanf ke studentum hrube az sproste, takze studenti 

stavkovali a podali na neho stfznost ministerstvu skolstvf. Studenti zvftezili a jejich , 

vyucovanf prevzal jiny profesor. To pamatoval jeste muj bratr. Ja jsem dobre zpfval a 

slusne jsem hral na housle, mel jsem se tedy v jeho hodinach dobre. Dokonce mi sam 

nabfdl, abych se ucil hre na violoncello, a pujcil ml sve vlastni. Nasi trfdu mel rad a byl jako 

nas trfdnf. Pred maturitou nam prozradil, z kter9ch predmetU kdo bude zkousen, coz pro 

nas byla velka vyhoda .. Nejhorsf vzpomfnky mem, jako ostatne vsichni studenti, na 

Bohuslava Sodomku, kter9 nas mel vyucovat prfrodnfm vedam. Nenaucil nas vsak za ctyri 



roky vubec nicemu, protoze byl notoricky alkoholik, do hod in prichazel opily a nebyl 

schopen niceho jineho, nez diktovani z Kranichovych ,Prehledu ved prirodnich" bez 

ohledu na predepsane ucebnice. Stavalo se, ze kdyz nadiktoval urcitou stat', zacal ji 

diktovat znovu. A tak jsme za ctyri roky snad nekolikrat opsali zminene Prehledy, ktere 

jsme ostatne vetsinou meli. Krome toho by velmi silhavy, takze nikdo nevedel, kam se 

diva. Beda tomu, kdo by se byl pri jeho hodine usmal- vzdy to vztahoval na svou ocni 

vadu a mstil se. Byly to promarnene hodiny bez jakehokoli pokusu, bez jedine nazorne 

pomucky, pristroje ci obrazu. A prave proto jsem se rozhodl pro studium prirodnich ved ke 

zkousce zpusobilosti pro vyucovani na mest'anskych skolach. Jak mi byly pri tom dobre 

zaklady, jez jsem ziskal na mest'anske skole od ucitele Karla Pujmana! Profesor Sodomka 

byl za nekolik let po mem odchodu z ustavu pensionovan. Jedine, co mne naucil, byl 

nesmlouvavy odpor k alkoholu. 

K ustavu byla priclenena tzv. cvicna skola, do niz chodili chlapci 1. az 5. postupneho 

rocniku. Vyucovali je zvlaste zpusobili ucitele, jimz byl propujcen titul profesor. Jejich 

ukolem bylo ukazat nam spravny zpusob vyucovani a uvadet nas postupne do vyucovaci 

praxe. To nekteri vice ci mene umeli, jako treba ucitel prvni tridy Vaclav Hruby. Vyucoval 

nas v prve tride tez telocviku. Mel pro nase schopnosti porozumeni a ja jsem od neho 

dostaval z telocviku dvojky. Byl to dobr9 elementarista, tj. ucitel prvni tridy, a ja jsem se od 

neho mnoho naucil, V dalsich tridach vsak nas ucil telocviku cvicny ucitel druhe tridy 

Oskar Nezbeda, hrbaty pedant a nedutklivy clovek. Nenaucil nas nicemu ani v telocviku, 

ani ve sve tride. Myslim, ze pro ty male deti bylo jeho vyucovani utrpenim stejne jako pro 

nas. Ostatni cvicni ucitele Padecky, Gabriel a Vodicka donas take ucitelske dovednosti a 

nadseni pro toto povolani nevlili, Celkem mela pro nas cvicna skola jen prilezitost 

vcasneho styku s malymi detmi, takze po maturite jsme si ve skole vedeli jakz takz rady, 

V prubehu studia doznivalo nase detstvi, Pri vzpominkach na ne kladu si otazku, bylo-li 

st'astne. Nasi rodice nam dali velikou moznost dusevniho vyvoje, Treba ten detsky casopis 

Maly ctenar, kter9 nam tatinek predplacel, nas jiste zameroval na dobrou cetbu, takze 

jsme nikdy nevzali do rukou tzv. bufalobilky a cliftonky. Potom vypujcovani knih z delnicke 

knihovny, moznost uceni hre na housle, v neposledni rade pak vzor rodicu- to vse na 

nas mocne vychovne pusobilo. 

Snad i ty nedelni poboznosti na Markvarticich a obcasne navstevy kostela v Krucemburku 

nas nutily k premysleni. Sarno evangelictvi svou slozkou narodne a socialne 

protestantskou nas mocne ovlivnovalo a podnecovalo nas k vlastenectvi. S jakym 



nadsenim jsme pripravovali a zapalovali na kopci Brezince ohne v predvecer 6.cervence! 

Kdyz tedy to vse shrnuji, citim, ze nase detstvi bylo bohate na vychovne podnety, i kdyz v 

nem bylo dost negativnich vlivu. Ty jsme si vsak vice ci mene kriticky uvedomovali. Meli 

jsme rodice chude statky pozemskymi, avsak bohate dusevne. Neoplyvali sice neznymi 

projevy k nam, to nebylo v jejich silach a snad i povahach, ale poskytovali nam ze vsech 

sil vse, ceho byli schopni. Meli jsme moznost zdraveho vyvoje telesneho, ba byli jsme 

predcasne k nemu nuceni, i moznost zdraveho vyvoje dusevniho. A k tomu jame meli v 

pine mire moznost stykat se bezprostredne s prirodou. Je tedy mozno rici, ze nase detstvi 

vzdor vzpomenutym omezenim a vlivum bylo - chude a mnohdy i trpce - sfastne. 

Dospivani 

Me dospivani spadalo do konce valky- na jare 1918 mi bylo 13 let. Probihalo v same 

praci a starostech, takze jsem si je temer neuvedomoval. Jen bezdeky jsem pozoroval 

urcite zmeny na sobe, na svem hlase a pod. Nejasne se to zacalo projevovat po mem 

dvanactem race. Byl jsem tehdy o prazdninach u tety Stazky spolu se svou sestrenici 

Justinou, hezkym devcetem asi meho stari. Byli jsme stale oba s dedeckem a bylo nam 

spolu dobre. Tenkrat jsem o tom jeste nedovedl premyslet, ale pozdeji jsem to pochopil: 

chybela mi sestra. Jsem nyni presvedcen, ze kdybych byl mel jeste sestru, byl by se muj 

zivot utvarel ponekud jinak.Od 11 do 14 let jsem chodil do chlapecke skoly, teprve ve 

ctvrte tride mesfanske skoly jsem se setkal s devcaty. Sedeli jsme ve dvou radach lavic, 

v jedne chlapci, v druhe divky. Sedel jsme v posledni lavici u ulicky a pres ulicku sedela 

vzdy naparadena Pepicka Koubova. Ostatne vsechna devcata byla hezky ustrojena a 

nacesana, kdezto ja jsem byl oblecen chude i proti ostatnim chlapcum. To mne 

deprimovalo. Pamatuji si, ze jsem nosil mansestrovy vojensky kabat jeste s vysokym 

limcem, jen vylozky byly odparany. Jak krute na mne zapusobila slova evangelickeho 

farare Rosenzweiga (chodil jsem jeste na nabozenstvi), kdyz mne v nem uvidel a rekl:, A, 

Janacek narukoval!" Byl bych se hanbou propadl. Ten farar byl hodny clovek, citlivy 

(pozdeji se zastrelil - snad to byly nasledky valky, byl polnim kuratem) a nemyslel to jiste 

zle. Ale ja jsme na neho uz navzdy zanevrel. Vuci divkam ve tride jsem byl ostychavy, 

nesmely. Domnival jsem se, ze nejsem hezky, a velmi mne to tenkrat trapilo. Co jen jsem 

se natrapil se svymi vlasy! Snad tehdy zacalo me samotarstvi. S kluky jsem sice podle 

moznosti kamaradil, ales devcaty jsem temer nepromluvil. Napsal jsem uz, ze po fyzicke 

strance me dospivani probihalo jako samozrejmost a bez problemu, ale po psychicke 

strance jsem urcite problemy mel, predevsim to byl muj vztah k divkam. Neco z toho 



zustalo mi navzdy v podobe ostychavosti k zenam. Ucitelsky ustav byl koedukacni, tedy 

chlapci a divky meli chodit do skoly spolecne, ale ve skutecnosti byly zrfzeny oddelene 

trfdy dfvcf a chlapecke a navfc chlapecke byly v poschodi, dfvci pak v pfizemi. 0 

prestavkach pak byl nad nami staly dozor. Mnozf chlapci se stykali s dfvkami mimo skolu, 

k cemuz ja jsem nemel odvahu, ba povazoval jsem to za nevhodne -to ve mne doznfvala 

ta evangelicka vychova. Ostatne zustalo ve mne navzdy neco z vychovy v detstvi. Mel 

jsem a mam v osklivosti neslusne vyrazy, v nichz si nektefi moji spoluzaci libovali, a nikdy 

jsem je nevyslovil. Dale jsem sibyl vzdy vedom toho, jak jsem zavazan rodicum, abych se 

dobre ucil a choval. K tomu mne ostatne vedla rna, doufam ze zdrava, ctizadost. To a me 

bydliste, znacne vzdalene od mesta, jakoz i nutnost vydelavat si kondicemi as tfm 

spojena setrnost, to vse mi casove a mravne zabranovalo vyhledavat jakekoli zabavy. 

Ostatne mi byl v tam smeru vzorem i muj bratr. Povazoval jsem to za zbytecne marenf 

casu, coz mi tez navzdy zastalo. Nikdy jsem nekouril a nepil alkoholicke napoje a jsem 

dnes spokojen, ze jsem temto zlozvykum nepropadl. 

Ostatne pokud jsme v prvnich dvou letech meho studia bydleli s bratrem a Oldrichem 

Vasfckem, vyuzfvali jsme kazde volne chvfle doma k provozovani komorni hudby. Gustav 

hral velmi dobre na housle, ja usem se ucil hrat na violu, kterou mi Gustav vypujcil ze 

sbfrek ustavu, a Old rich na violoncello. Naucil jsem se casem hrat a rozumet komornf a 

vubec vazne hudbe, zvlast' kdyz jsme pozdeji byli (s pfftelem Vladimfrem Bfizou) ctyri a 

mohli jsme hrat smyccova kvarteta. Teto zalibe jsme zustali verni temer do konce druhe 

valky, tedy pres 20 let. Vazna hudba- to byla rna prvni Iaska, ktera mne dodnes neopustila 

a byla a je mi utechou ve chvflfch smutku. 

Na ucitelskem ustave byla studentska organizace - nevim uz, jaky nazev mela. Byl jsem 

jejim clenem a dokonce nekdy v roce 1923 delegatem na sjezdu v Praze. To mne nepfimo 

donutilo ke sblfzeni s dfvkou- spoluzackou ze soubezne diver trfdy. Kdyz jsem chodil do 

druhe trfdy, poradala studentska organizace s pozehnanim reditelstvf ustavu tanecnf 

hodiny. Pred zahajenfm prvnf hodiny jsem musel vyfidit jakesi organizacni zalezitosti. 

Kdyz jsem byl s nimi hotov a mohl prijit do salu, byla jiz prvni hod ina v proudu a tanecnf 

mistr Ctvrtecka uz vyucoval zakladnim krokum. Rozhledl jsem se po devcatech- vsechna 

uz tancila, jen jedna sedela jeste vedle sve matky v rozpacich . Zamffil jsem k nim, pozadal 

o svoleni, a tak zacala rna ctyrleta znamost s Vlastou Fialovou. Ve druhe hodine se to 

opakovalo, opet jsme zustali sami pro sebe a tak to zustalo az do konce tanecnich hodin. 

Ona bydlela v Sed lei, Belidlo bylo blfzko Sedlce, takze jsme i cestu domu meli spolecnou. 

(Tancit jsem se nenaucil, jen snad ,Besedu" a takove tance, pri nichz jsem se nemusel 
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otacet, jinak mne bolela hlava.) Po skoncenf tanecnfch hodin jsme spolu chodili. Ona snad 

z vdecnosti za to, ze jsem se jf venoval, mne zacala mit rada, ja pak jsem se u ni ucil 

premahat svuj ostych vuci dfvkam a zenam, stal jsem se jejfm kamaradem a to tylo vse, 

Nas vztah a styk nikdy nevybocil z naprosto slusneho a cisteho vzajemneho chovanf- byly 

jsme ostatne jeste dospfvajfcf deti. Tomu mam co dekovat za to, ze jsem zustal vzdy 

rozumny a slusny vuci zenam. Jejf rodice ani rna bytna panf Volkova proti nasemu vztahu 

nic nenamftali, vzdyt' nebyl nasemu studiu na zavadu. I kdyz jsme v dalsfch letech 

dospfvali az k maturite, nic se mezi nami nezmenilo. Jenze ja jsem v prubehu tech let stale 

vice premyslel o moznosti naseho spoluzitf, srovnaval jsem nase povahy a dospfval jsem 

stale vice k presvedcenf, ze by nebylo st'astne pro ruznost nasich povah. Ona byla velmi 

spolecenska, milovala zabavy a tanec, kdezto mne to bylo proti mysli. A protoze jsem k nf 

nebyl poutan skutecnou laskou, rozhodl jsem se prerusit nas vztah. To bylo uz po maturite 

pred mou vojenskou sluzbou. Vysvetlil jsem jf, ze bychom asi nebyli spolu st'astni, a nabfdl 

jsem jf pratelstvf, coz jsem myslil uprfmne. Ona nejprve plakala a potom na mne 

zanevrela. Hledala prfcinu v tom, ze byla chuda a ze ja se chci ozenit pro penfze. Jak se 

mylila! Pozdeji se PrY vdala, mela deti a jejf manzel zahynul v dobe okupace ve vezenf ci 

v koncentracnfm tabore. Tu mi jf bylo podruhe lito, byla to hodna zena. Myslfm, ze jsme 

spolecne dospivali spravnym smerem a ze si muzeme byt za to vdecni. Po valce jsme se 

nahodou v Kutne Hare potkali a snad i poznali, ale nemluvili jsme spolu. 

Behem dospfvani jsem mnoho cetl. Ma cetba byla uz do jiste miry rfzena osnovami, 

ucebnicf literatury a zvlaste pusobenfm profesora cestiny Nosakovce. Seznamil jsem se s 

vyznacnymi spisy starsfch, novejsich i tehdy soucasnych spisovatelu. Nevzpominam si uz 

ovsem na jmena vsech spisovatelu, ale aspon nektera mi .utkvela v pameti: Zeyer, 

Vrchlicky, Machar, Sramek, Capek- Chad, Zeyer, Karel Capek, Sova, Walker, Brezina, 

z cizfch Hugo, Dumas st., Balzac, Scott, Flaubert. Ma ctenarska chtivost byla omezena 

studiem a kondicemi, ale presto jsem byl horlivym navstevnfkem verejne knihovny. Jiste 

jsem nevytezil z tech knih vse, ale cetl jsem pozorne a zfskal jsem urcity rozhled a 

slohovy vycvik. 

V Kutne Hare byl tehdy cily ochotnicky krouzek, kter9 hral casta a :mel vynikajfcf uroven, 

takze do hlavnfch uloh byli zvani i clenove prazskych divadel. Podle toho byl na vysi i 

vyber her. Pamatuji napr. Capkovu Vee Makropulos, Jiraskovu Lucernu. Vsechna 

predstaveni jsem videl a snad tehdy se dostalo do meho vedomf seminko, z nehoz po 

letech vyrostla rna ucast na divadelnim zivote v Krucemburku. Hudebnf zivot bohuzel 

nemel zdaleka takovou uroven, jakou mit mohl. Existovala Kutnohorska filharmonie, ale 
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nevim, ze by byla usporadala koncert. Kdyz v r.1924 byly zasluhou ucitelskeho ustavu pod 

veden,im profesora Macenky usporadany oslavy 100. vyroci Smetanova narozeni, hrala na 

nich vojenska hudba z Caslave. Ale vzpominam, ze za mych studii byla provedena ' 

amatersky Smetanova Hubicka, v niz hlavni role zpivali prazsti pevci. Na zminenych 

Smetanovych oslavach ucinkovali predevsim zaci a zacky ucitelskeho ustavu. Zpivali 

Smetanovy sbory muzske i zenske a hlavne kantatu Ceska pfsen. Dosud pamatuji, jak 

mohutne znel zvlaste smiseny sbor, v nemz zpivalo pres 200 chlapcu a divek. 

Posluchaci ustavu si vytvareli amaterske soubory ruzneho slozeni. Jeden z nich bylo nase 

smyccove trio a potom kvarteto, jehoz dusi byl muj bratr. Ustav mel nastroje, velikou 

hudebni sins varhanami, studenti by byli radi hrali- co vse bylo mozno tedy dokazat! 

Chybela vsak iniciativa profesoru hudebnich predmetu. Organizaci by si byli studenti jiste 

ochotne obstarali, ale profesori byli prilis pohodlni. Byla to velka skoda. Bylo by to 

predevsim prispelo k dozravani hudebniho citeni studentU, kteri pozdeji jako ucitele museli 

byt vedoucimi ciniteli kulturniho zivota, jehoz vyznamnou slozkou byla tehdy hudba, a bylo 

by to pochopitelne znamenalo i zvyseni kulturni urovne zivota v Kutne Hore. 

Ucitelem 

One 11.cervna 1924 vykonal jsem zkousku dospelosti cili maturitu. Pro mne nebyla tezka, 

protoze v dusledku toho, ze jsem studoval s vyznamenanim, konal jsem maturitu pouze ze 

dvou predmetU, ze zemepisu a cestiny. cesky jazyk jsem ocekaval, protoze po vybornych 

znamkach ve vsech tridach dostal jsem v pololeti ctvrte tridy petku. To bylo zamerne 

pripraveno profesorem Nosakovcem. Napadny vykyv klasifikace ve 4.tride totiz mel za 

nasledek, ze student z dotycneho predmetu musi vykonat maturitni zkousku. Profesor 

Nosakovec vedel, ze cestinu dobre ovladam, a chtel se tak blysknout pred predsedou 

maturitni komise vladnim radou Klikou ze zemske skolni rady. Nu, budiz mu to odpusteno, 

podarilo se mu to dokonale. Zkouska ze zemepisu byla zuzena jen na Ceskoslovensko, 

mohl jsem se tedy podrobne pripravit, zvlaste kdyz jsem vcas predem vedel, z ceho budu 

zkousen. Vzdy si vzpominam na onen tyden volna, kterY jsme meli na pripravu. Bylo 

krasne pocasi a ja jsem casne vstaval a v naprostem klidu a tichu jsem se ucil, vlastne 

opakoval oba predmety. Chodival jsem do lesa na Kanku - pamatuji, jek se nade mnou 

na strome usadila kukacka a zacala kukat 

Dostal jsem tedy maturitni vysvedceni, rychle jsem se pripravil na cestu domu as 

uspokojenim, byt' i dost tezce, jsem se rozloucil s Kutnou Horou. Tak se uzavrela dalsi 

kapitola meho zivota - byl jsem dospely. Doma byli rod ice plni radosti a ja jsem byl 
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st'asten, ze jsem jim tu radost mohl udelat. Zajel jsem na okresni skolni vybor, podal jsem 

zadost 0 misto a koncem prazdnin, jez jsem vyplnil fyzickou praci (od dusevni jsem zatim 

odpocival), jsem obdrzel dekret, jimz jsem byl od 1.zari ustanoven zastupujicim ucitelem 

ve Skrdlovicich, temer na vychodnim konci Choteborskeho okresu (dnes patri okresu Zd'ar 

nad Sazavou) s platem 4908 Kc a drahotnim pridavkem 3456 Kc, celkem 8364 Kc rocne, 

mesicne tedy 697 Kc, z cehoz asi 120 Kc cinila srazka na dan a polovinu pensijniho 

prispevku. 

Skola byla trojtridni, ve dvou tridach vyucoval ridici ucitel N. a jeho manzelka, a ja jsem 

mel b-yt treti. Pani N. byla nervove nemocna, coz byl nasledek nezrizeneho zivota 

manzelova, a po mesici musela na leceni. Pan ridici to oslavil vecer v hospode a druhy 

den vyspaval, takze ja jsem zustal sam na tri tridy. Byl to pro mne tezky zacatek a ty dva 

mesice meho pusobeni ve Skrdlovicich byly snad nejhorsim obdobim me skolni prace, Byl 

to neustaly chaos, protoze jsme nikdy nevedeli (za pani N. prisel druhy ucitel), kdy zase 

bude pan ridici opily. Nastesti jsem byl po dalsim mesici prelozen na ctyrtridni obecnou 

skolu ve Vojnove Mestci. Rad jsem odesel i kvuli pocasi, nebot' bezprostredni blizkost 

raseliniste a rybnika Velkeho Darka zpusobovaly stale mlhy a sychrave pocasi, takze jsem 

se bal zimy. 

Do Vojnova Mestce jsem prisel, pokud se tyka skoly, z blata do louze. Ridiciho ucitele 

zastupoval starsi jiz ucitel S., bezprfkladny lajdak a nezodpovedny clovek, Vyucoval jsem 

ve treti tride, v niz bylo 57 deti, zvyklych na neporadek pri vyucovani. Po dobrem s nimi 

nebyla rec, a tak nezbyvalo, nez zavest prisny poradek. Podarilo se mi to, ale o 

vyucovacich vysledcich je tezko mluvit pri tak velkem poctu deti (muj bratr mel v 

Krucemburku v r. 1922 pres 80 deti ve tride!). Tehdy jsem poprve byl svedkem opravdove 

a hluboke Iasky- mezi katolickym fararem a ucitelkou. Oba nedbali lidf, kteri nesetrili o 

nich potupnymi vyrazy. Ona bydlela nafare jako ,kucharka", a proto ji deti nerikaly panf 

ucitelka, nybrz ,kuchta z fary". Panu farari delaly ve skole co mohly nejhorsfho. To jim vsak 

nevadilo, oni zili ve svem svete. Kdyz jsem uvedl chovanf deti na pravou miru, byl pan 

farar prekvapen ave sve dobrote mi rekl, ze jsem snad na deti prilis prisny. Byli to krasni 

lide a ja dosud na ne vzpominani s uctou. 

Druhy rok zavladl na skole poradek, kdyz se vratil na sve misto ridici ucitel Tesar. Byl to 

dobry. ucitel a mily clovek, od nehoz jsem se teprve zacal ucit ucitelem. Tehdy jsem poprve 

a take naposledy ve svem zivote ucil v prvni tride. V ni totiz vyucoval stary. ucitel Spatenka 

z Rozsochatce, kde se z dvoutridky stala jednotridka. Byl to revmatik, tezko chodil, po 

vanocich pak uz dale nemohl a zustal nemocen doma. Do prvni tridy se nikomu nechtelo. 
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Byla zanedbana, protoz~ pan Spatenka vyucoval vsede za katedrou a mnohe deti se 

nenaucily temer nicemu. Ja jsem si dodal odvahy a prihlasil jsem se na vyzvu ridicfho 

ucitele, aby se nekdo prvni tridy ujal. Dosud vzpominam na onen pulrok. Deti se naucily 

vsemu podle osnov a ucebnic a mne bylo mezi nimi dobre. Byly hodne a duverive a to 

vyvazovalo mou zvysenou namahu. 

Bydlel jsem v hostinci u Polacku, kde jsem za byt, snidani a obed platil 300 Kc mesicne. S 

veceremi, ktere jsem si pripravoval sam, to byla polovina meho mesicniho platu. 

Predevsim jsem si postupne kupoval pradlo, odev a obuv. Oblek ze slusne latky stal mne 

u znameho krejciho v Chrudimi pres 600 Kc, tedy temer cely mesicni plat, dnes stoji 

ucitele velmi dobr\j oblek necelou polovinu jeho mesicniho platu. Tehdy mi bylo vhod, ze 

jsem se nenaucil kourit a pit. Ve Vojnove Mestci jsem se ucil poznavat lidi. 

V te dobe jsem se seznamil s dobr\jmi lidmi, manzeli Janackovymi z ,lihovaru" v 

Krucemburku, s jejichz adoptivni dcerou Verunkou, o dva roky mladsi nez ja, jsem se 

pozdeji ozenil. To seznameni zpusobila hudba. Nase kvarteto hravalo pri ruznych 

prilezitostech i v Krucemburku a ja jsem tu a tam zpival s doprovodem ostatnich tri. 

Protoze pani Janackova (pozdeji nase ,teta" nebo ,babi") byla absolventkou konservatore 

- klaviristkou, byli jsme k nim zvani. Hravali jsme klavirni tria nebo kvinteta a ja jsem se 

dostal k obsahlemu pisnovemu materialu po zemskem skolnim inspektoru Zdenku 

Frantovi, kter\j se v mladi ucil zpevu u s61isty Narodniho divadla Josefa Lva a jenz byl 

dlouholetym pritelem manzelu Janackovych. Pan Franta casto, zejmena o prazdninach, 

byval u Janacku. Kdyz uz byl v penzi, najal si pokojik ve Staram Ransku, kde nekolikrat do 

roka delsi ci kratsi dobu bydlel a temer denne prichazel k Janackum, tedy uz i k nam. 

Casto si pral, abych zazpival jeho oblibene pisne (Schubert, Schumann, Lowe, Grieg, 

Smetana, Dvorak) ci operni arie. Byl to velmi dobr\j clovek, neobycejne vzdelany, 

prekladatel mnoha knih z anglictiny, jez vesmes vychazely v Laichterove nakladatelstvi. 

Zemrel koncem okupace a nikdy se nedovedel, ze jeho syn Jiri, ocni lekar, zemrel 

v koncentracnim tabore a jeho snacha, tez lekarka, byla popravena, protoze osetrila 

jednoho z ucastniku atentatu na. ,reichsprotektora" R.Heydricha. 

Ve Vojnove Mestci jsem slouzil do konce zari 1926, kdy jsem nastoupil do vojenske 

prezencni sluzby. Po navratu z ni jsem od 6.zari 1927 vyucoval na ctyrtridni obecne skole 

v Uhelne Pribrami, coz nebylo prijemne misto. Bydlel jsem velmi spatne v hostirici 

U Krumlu, dokud se mne neujal byvaly spoluzak Gustavuv Hyps, hodny clovek, a nenabidl 

mi spolubydleni ve svem peknem byte. To mi pomohlo dobre prezit zimu, ktera by byvala 

pro mne jiste tezka. Na ctvrtky a nedele jsem chodil pesky asi 1 0 km do Chotebore a 
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odtud jsem jezdil vlakem do Sobfnova. Na skole ztrpcoval vsem zivot pater Vasek, bojovny 

knez, kter9 mel zorganizovanou donasecskou sluzbu detf, jez uz cestou ze skoly:se 

zastavovaly na fare a povedely mu, co kter9 ucitel ve skole i'ekl. Pochopitelne jsem se s

nfm dostal do konfliktu, kdyz jsem detem vysvetlil vyznam vanoc a jejich puvod. 

Vyhrozoval mi tenkrat udanfm u zemske skolnf rady. Uvftal jsem proto s radosti pi'elozenf 

na mest'anskou'skolu v Choteboi'i, kde jsem vyucoval jeden a pul roku. Tam jsem nasel 

dobreho pi'ftele na cely zivot Vaclava Prochazku, jemuz zustavam mimo jine vdecen za to, 

ze mi umoznil ve svem chemickem a fyzikalnfm kabinete pi'fpravu ke zkousce zpusobilosti 

pro mest'anske skoly, kterou jsem vykonal 30.dubna 1929 v Sobeslavi a doplnil pozdeji o 

zpusobilost k vyucovanf nemcine na mest'anskych skolach. Od 1.zai'f 1929 byl jsem 

ustanoven zatfmnfm odbornym ucitelem na mest'anske skole v Krucemburku, kdyz jsem 

byl jiz od 13.cervence 1929 zenaty s Verunkou Chmelfkovou. Od te doby pracoval jsem na 

teto skole jako zatfmnf, pozdeji definitivnf odborny ucitel, od 27.6. do 30.10.1940 jako 

zastupujfcf i'editel, dale pak az do konce valky opet jako ucitel (tenkrat jsem musel 

pi'evazne vyucovat nemcine) s pi'erusenfm od 1.1istopadu 1944 do konce valky, kdy jsem 

byl totalne nasazen v tovarne ve Starem Ransku. Od 25.9.1945 az do odchodu do 

duchodu 30.6.1967 jsem byl i'editelem skoly v Krucemburku, ktera uz nenesla nazev 

mest'anska, ale zakladnf devftileta ci osmileta - podle toho, jak se menily reformy skolstvf 

v te dobe. 


