
  

Už i v té překrásné písničce se zpívá: „Co děláš, dělej rád.“ Nádherně a vesele ji 

zpívá Waldemar Matuška. A já, když ji slyším hrát, mám vždy dobrou náladu.                                                                  

Nyní jsem si ji také sama zazpívala a hned mám radost a pustila jsem se do tohoto 

psaní, to abych se s vámi, milí čtenáři, podělila o své pocity a také i vás rozveselila, 

neboť trápení je dost. Tak je nyní hodíme daleko za hlavu a necháme ho tam spát. 

Lišácky se protáhneme a nezapomeneme se kouzelně pousmát a budeme se snažit ten 

úsměv na svém líčku udržet co nejdéle, a nejvíc se budeme usmívat na lidi.             

Na všechny okolo sebe. Vždyť ten úsměv rozdá radost i celému okolí. Pak si můžeme 

říci to kýžené, že to, co dělám, dělám vždy velmi rád – no to je přeci paráda! 

 

Autorka: Ilona Bednářová 

 

 

 

Studovala jsem obchodní akademii a po studiu jsem dostala umístěnku na 

ministerstvu všeobecného strojírenství na Palackého náměstí. Tam mě ale 

nepotřebovali. Přesto na mě byli moc hodní, protože věděli, jak to chodí.  

Potom jsem nastoupila do Uměleckých řemesel jako zásobovačka. I když jsem 

neměla vzdělání, nakupovala jsem hutní materiál. Moc mě bavilo, že jsem mohla být 

v kontaktu se všemi těmi lidmi tam. Zahrnovalo to asi 36 odvětví.  

Chodila jsem ke kovářům, pasířům atd. Oni neměli rádi úředníky. To byli lidé, kteří 

přišli o své majetky a pak v nich museli pracovat pro lidi, kteří tomu nerozuměli.  

Nás ale měli rádi, protože ten materiál potřebovali a byl pro ně důležitý. 

 
Autorka: Jana Kopová 

 

 

 

 

Po základní škole jsem toužila studovat zemědělský obor, ale z osobních důvodů to 

nebylo možné. Tak jsem rovnou si našla zaměstnání laborantky v Komořanech, kde 

byla stanice pro plemenářský podnik pro Prahu a Středočeský kraj. Díky tomuto 

zaměstnání jsem mohla docházet na kurzy do Zemědělské mistrovské školy 



v Boskovicích. Zde jsme bydleli na internátě a měli praxe na školním statku, kde byla 

velká zábava, díky velkému množství studentů z Moravy. 

V Komořanech jsem byla nadšená, byla jsem zde nejmladší, ale všichni se mi snažili 

pomoci, abych zapadla. Byla jsem také okouzlená z velkého množství krav, koňů a 

30 hektarového pole. Čas od času jsem dostala zapřaženého koně a mohla jsem jet 

sklízet pole s vojtěškou. Při jedné jízdě se mi stala nepříjemná nehoda. Najela jsem 

příliš zprudka na silnici, která vedla k stanici, spadla hrabadla za doprovodu 

nesmírného rachotu a jelo to se mnou i s koněm dolů po neudržované silničce až 

k Vltavě. Všichni se báli, že skončím ve vodě, ale dobře to dopadlo, a od té doby mi 

kočí Rudolf zapřahoval pouze klidnější koně. 

V této práci jsem vydržela sedm let, ale pak jsem musela pomýšlet na změnu 

z několika důvodů. Častěji jsem jezdila na pracovní cesty do jiných krajů, zakládala 

jsem rodinu a musela pečovat o děti, ale hlavně se stanice přeměnila na Státní statek 

hlavního města Prahy, kde jsem tedy dále působila na jednom stanovišti. Párkrát jsem 

změnila pozici v jedné nebo druhé firmě, ale práce v zemědělství mne provázela až 

do důchodu, takže jsem si ho užila až až. 

 
Autorka: Stanislava Žáková 

 

 

Mám puštěné rádio. Začnou hrát písničku „Co děláš, to dělej rád“. Zpívá Waldemar 

Matuška.  

„Nesmíš být nikdy líný,  

nesmíš se práce bát, 

jen se snaž,  

jak nejlíp to znáš, 

co děláš, to dělej rád.“ 

Vzpomenu jako vždy na svého otce. Na něho platí jak slova této písně, tak i 

závěrečný verš z básně Jana Nerudy z Knihy veršů Vším jsem byl rád: „ - a čím jsem 

byl, tím jsem byl rád.“ 



Otec měl dvě vášně. Práci a myslivost. Pocházel ze Šumavy. Vyučil se v Praze 

krejčím. Ze začátku pracoval jako tovaryš ve velké krejčovské dílně. Byl hodnocen 

jako velmi dobrý pracovník. Byl mladý a zlákalo ho dobrodružství.                      

Nechal se zaměstnat jako krejčí u Cirkusu Sarrasani. Projel s ním značnou část 

Evropy. Byl asi velice schopný. Připravoval oděvy artistů pro vystoupení. Za 

přípravu oděvu dcery ředitele, která jezdila na koni, dostal od ní takzvané „dýško“. 

Bylo tak velké, že běžný pracovník cirkusu na jeho výši pracoval i celý týden.  

Před vypuknutím druhé světové války se otec vrátil do Čech a oženil se.                       

Začal pracovat v oboru. Nejprve jako externí pracovník velké firmy a později se 

osamostatnil. Ve svém oboru se stal odborníkem. Později byl i vedoucím výrobního 

družstva Modeta. Tam řídil několik desítek pracovníků. U řemesla zůstal celý život až 

do důchodového věku. Byl oblíbený jak u spolupracovníků, tak u zákazníků. Říkali 

mu náš pan mistr Karel. Někdy pracoval dlouho do noci. Svoji práci miloval. Nikdy 

si nestěžoval. Neslyšel jsem, že by litoval, že je jen krejčí. Čím byl, tím byl rád.  

Druhou jeho vášní byla myslivost. Od roku 1946 byl členem myslivecké společnosti. 

Vždy dbal a dodržoval myslivecké tradice a zákony. Pečoval o zvěř. Neměl rád 

takzvané bouchaly, kteří stříleli na vše, co se hnulo. Byl také dobrý lovec. Úspěšný 

střelec. Několikrát se stal králem honu. I zde se dá říci, že tuto činnost měl rád a 

vykonával ji ve prospěch přírody a jejích obyvatel.  

Mě do této krásné činnosti zasvěcoval. Chtěl, abych se stal lesákem, a to se podařilo. 

V době, kdy se rozhodovalo o mé budoucnosti - co dál po škole - jsem nebyl pevně 

rozhodnutý. Na střední lesnickou školu mě nevzali. Měli moc lepších uchazečů.           

Co dál? Bydleli jsme v Děčíně a tam byl přístav říčních lodí. Tak jsem chtěl být 

lodníkem a později námořníkem. Maminka to nechtěla ani slyšet. Táta se ptal, když 

nejdeš na školu, zkus být tesařem. Je to učební obor. Školu můžeš zkusit po vyučení. 

To se mi líbilo. Tak jsem se stal tesařem v oboru lesní těžař. Hned na začátku jsme 

dostali za úkol udělat z polena topůrko na sekeru a nabrousit ruční pilu. Učení se mi 

líbilo. Byl to čas, kdy jsem odešel z domova do světa přírody.                                        

Od sekyry jsem přecházel k lesní mechanizaci. Učil jsem se ji využívat i opravovat. 

Učil jsem se dobře. Ve druhém ročníku jsem byl vybrán ke zkouškám na střední 



školu. Zkoušky jsem udělal, byl přijat, ale nenastoupil. S partou kamarádů jsme se 

dohodli, že půjdeme vydělávat peníze do lesa. Jako mladíci jsme dostávali pracoviště, 

kde staří dřevaři nechtěli dělat, a tak to dali nám. Moc peněz jsme nevydělali.                 

V lesnictví bylo málo lidí, nízké platy. Práce za každého počasí, a tak dále. Scházeli 

lesníci, technici, manipulační mistři a nižší technický personál. Přišel nábor a já na 

základě výsledků z učiliště byl vybrán do kurzu. Ten jsem úspěšně dokončil a začal 

se naplňovat čas mých představ. Stal jsem se lesákem zaměřeným na těžbu a 

zpracování dřeva. Porazil jsem svůj první strom ruční pilou. Vzpomínám, jak padal           

k zemi a zanechal za sebou sněžný chvost. Byla to kometa mého života, mého štěstí. 

Bylo to v zimě. Stromu mi bylo líto. Nebyl však poražen z rozmaru. Byl nemocný. 

Byl to modřín.  

Do lesnictví vstupovala velká mechanizace. Motorové pily, koně nahradily traktory, 

vyvážecí soupravy. Dřevo bylo těženo ve velkém množství. Lesy byly napadeny 

kůrovcem a mizely před očima. Byly nasazeny velké těžební stroje. Ty dokázaly za 

jediný den porazit hektar lesa. Byl to smutný pohled. Vzpomínám na den, kdy se těžil 

bývalý krásný porost. Přijel ředitel Státních lesů Teplice. Stáli jsme se slzama v očích  

a dívali se, jak les mizí. Pamatuji si slova ředitele:“Klídek, hoši, po této katastrofě 

přijde čas a Krušné hory budou opět zelené.“ Moc jsme nevěřili, ale jeho slova se 

stala pravdou. Jsou opět zelené. 

S moderní mechanizací jsem se seznámil ve Švédsku. V továrně na motorové pily.          

A přímo v přírodě při těžbě dřeva. Pracoval jsem s podnikem zahraničního obchodu 

Ligna. Vyváželi jsme dřevo do Německa a Itálie. Dodávalo se i dřevo pro tuzemsko. 

Papírny, dýhárny, výrobci hudebních nástrojů, pily i udírny ryb a tak dále. Byl jsem 

ve svém oboru šťastný a úspěšný. Zde sedí slova písně Waldemara Matušky: „Nesmíš 

být nikdy líný, nesmíš se práce bát, co děláš, dělej rád.“ 

Následně jsem si doplnil vzdělání na lesnické střední škole. Prošel jsem několika 

funkcemi u lesního závodu. Nikdy jsem nelitoval a na svoje povolání nezanevřel.  

Po roce 1989 se poměry v lesnictví měnily. Lesy přecházely do vlastnictví měst, obcí, 

církví i osob. Některé funkce se u lesního závodu rušily. Bylo mi nabídnuto jiné 

místo. Odmítl jsem a začal soukromě podnikat.                                                            



Nastal čas, kdy jsme s manželkou museli ze zdravotních důvodů naše milované 

Krušné hory opustit. Odstěhovali jsme se do Prahy. Nejprve k synovi. To však 

problémy neřešilo. Byla to velká změna našeho dosavadního života. Bylo třeba denní 

péče. Řešení jsme viděli – odejít do domova pro seniory. Podali jsme žádost. Čekali. 

Po určitém čase jsme mohli nastoupit do Domova pro seniory v Praze Hájích. Nastala 

nová etapa našeho žití. Jak dál? Jak se zapojit nebo jen čekat ? Jen to ne. Nestát se 

líným. Řídit se jedním z řádku z Knihy veršů Jana Nerudy: „Čím budu kdy, tím také 

budu rád.“                                                                                                                             

Tak se s manželkou snažíme. Využíváme aktivity, které nám žití v domově poskytuje. 

Náš dvoulůžkový pokoj se stal novým domovem. Je to náš pokoj. Naše postel i stůl. 

Někdy vznikne takzvaná ponorková nemoc. Netrvá dlouho. Stačí se zúčastnit třeba 

hudebního kroužku, společného cvičení nebo vědomostního kroužku či čtení a je po 

nudě. Mojí oblíbenou činností se stala keramická dílna. Literárně dramatická činnost, 

cvičení i vědomostní kvízy. Píši o sobě a manželce. Dobře vím, že se této zábavy 

nemohou zúčastnit všichni klienti domova. Jsou více staří nebo nemocní. Když je to 

pro ně možné, přivezou je pečovatelky na sál a oni se svým způsobem mohou 

zúčastnit. Vážím si práce všech pracovníků v domově. Pečují o nás a připravují dobré 

podmínky pro žití v této těžké době, kdy nastupuje jedna vlna epidemií Coronaviru za 

druhou. Smekám před nimi a velmi děkuji. Sám se snažím žít aktivně aktivně a mít ze 

života radost a být rád.         

                                                                                                                                         

Autor: Karel Pešťák 

 

 

Má pracovní kariéra bohužel byla ovlivněna emigrací mého dítěte do ciziny, tudíž 

jsem měla některé práce zakázané. Jedno z prvních zaměstnání bylo ve zlatnictví, 

které jsem musela bohužel opustit, a tak jsem šla stloukat palety. Byla to strašná 

práce. Vše jsem dělala sama, nosila dříví, stloukala ho a následně připravila 

k odvozu. Díky této práci mne jednou zaskočil doktor, protože se mne zeptal, zda 

hraji tenis, nebo skáču na trampolíně. Měla jsem totiž tenisový loket a skákavý palec. 

Také jsem sázela sazeničky stromků, každá jsme nafasovala deset sazeniček a 



postupně je sázely. Jedno z lepších zaměstnání bylo v kanceláři, kde jsem přinášela a 

odnášela poštu a také vyřizovala telefonáty. To se bohužel nelíbilo komunistům, že 

teoreticky mohu volat do zahraničí a kontaktovat své dítě. Mému šéfovi se nelíbilo, 

že mne musí propustit, protože jsem mu dělala řidičku, kvůli jeho častému popíjení. 

Má nejdelší práce bylo mandlování prádla, kde jsem se potkala s pánem, který je můj 

dlouholetý přítel dodnes. Já mu dříve pomáhala vychovat děti a on mne do dnešních 

dní doprovází k doktorům a na případné nákupy. 

Vlastně vše jsem dělala ráda, dokonce jsem si i oblíbila práci uklízečky v domácnosti. 

 
Autorka: Anna Kráčmarová 

 

Od konce svých studií jsem pracovala v kanceláři. Začínala jsem na Národním 

výboru, nyní Obecní úřad. Na Národním výboru v Turnově jsem vyřizovala většinou 

stížnosti. Některé byly úsměvné a ráda si na ně vzpomenu.  

Pak jsem se na čas odebrala na povolání maminky, tzv. mateřská dovolená. Po 

mateřské dovolené jsem nastoupila do kanceláře Kooperativy a tam jsem pracovala 

až do důchodu. Práce byla náročná, ale i zajímavá. Svou práci jsem měla moc ráda i 

proto, že jsem byla v každodenním kontaktu s lidmi. 

Když přišel čas odejít do důchodu, věděla jsem, že se mi bude po práci stýskat. Vím 

ale, že toto období čeká každého. Zvykla jsem si a teď si svého důchodu užívám. 

 
Autorka: Hana Sattlerová 

 

 

Můj otec se narodil v početné rodině. Měl dva bratry a tři sestry. Oba jeho starší bratři 

byli ženatí a každý z nich měl dva syny. Můj otec měl syna a pak jsem se narodila já, 

jediná Hladíkovna. Byla jsem hýčkané dítě s platinovými vlásky a hnědýma očima. 

Říkali, že jsem krasavice. Vychutnávala jsem si, jak je příjemné být holčička.                                                                                                      

Přišla školní léta a bylo třeba se rozhodovat, čemu se v životě budu věnovat. Velice 

dobře mně šly ruční práce. Nedávno jsem našla košilku, na které jsem se ve škole 



učila ažuru. Steh byl jeden jako druhý. Matka si přála, aby ze mne byla industriální 

učitelka.                                                                                                                              

Když mně bylo osm let, otec koupil pianino. Začala jsem se učit na klavír a 

postupovala velice rychle. K radosti mého otce zvítězila hudba. Studovala jsem 

klavírní hru, která byla a je mou láskou, i když jsem při nezdaru občas tloukla do 

klavíru. Ale po hádce nastal smír a vše bylo ještě krásnější.                                                                                                                                          

Absolvovala jsem konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze. Jsem pianistka 

a učitelka klavírní hry. Moje láska je klavírní doprovod zpěvu. To není doprovod, to 

je souznění, spoludýchání s pěvcem. Však také nejuznávanější škola klavírního 

doprovodu písní, londýnská Vysoká škola hudebního umění a dramatu, spolu                        

s výchovou klavírního umění vyžaduje studium umění pěveckého.                                                                                                                                             

Nebyla jsem ten typ, který od mládí sní o kariéře učitelky klavíru. Dva roky po 

absolutoriu jsem nastoupila jako učitelka klavírní hry na Vzorovou hudební školu          

v Praze, tehdejší nejlepší hudební školu v republice, a vyučování klavírní hře mne 

zcela zaujalo. Vysoký pianismus osvojený při studiu na vysoké škole jsem přenášela 

do pianistické hry malých dětí. Výsledek se brzy dostavil. V tehdejší celostátní 

soutěži Základních uměleckých škol vyhrál v oboru klavír 1. cenu můj žák. A ještě po 

několika letech vzpomínal můj kolega, jak nezapomenutelně hrála moje žačka 

Vítězslava Macháčková Veselého rolníka Roberta Schumanna.                                                                                

V roce 1961 vypsala konzervatoř v Praze konkurs na obor povinný klavír a doprovod 

instrumentální a písňový. Přihlásila jsem se, abych si poměřila své možnosti. V oboru 

klavírní hry jsem získala nejvíc bodů, celkově nejlepší byla moje spolužačka a 

přítelkyně Jana Kovářová, která kromě klavírní hry vystudovala hudební vědu na FF 

UK. Ve své naivitě jsem při pohovoru řekla, že nečtu noviny. No, prošlo to. Pánové si 

prý přáli, aby byla přijata alespoň jedna pěkná žena. Bylo léto, byla jsem pěkně 

opálená a měla jsem na sobě šaty ušité v jednom z drahých pražských salonů. Přijali 

mne. Je otázka, neměla-li jsem zůstat na Vzorové hudební škole se svými skvělými 

milovanými žáky.                                                                                                                                           

Od roku 1971 jsem několik let učila na Pražské konzervatoři vyučovatelskou praxi 

šesté ročníky sólového klavíru. Posluchačky mně říkaly: „Pište! To, co vy nám říkáte, 



se nikde nedozvíme.“ A tak jsem začala psát. Stěží jsem do té doby napsala dopis a 

nyní jsem musela formulovat myšlenky. Popsala jsem stovky papírů a psala jsem 

nejen doma, ale i ve vlaku, v metru, v elektrice. Znovu jsem studovala ruštinu, 

němčinu a angličtinu, abych získala potvrzení svých poznatků. Našla jsem je                 

v odborné literatuře  německé a ruské. Přeložila jsem několik klavírně-metodických 

knih z ruského jazyka, spolu s manželem jsme pro studenty překládali odborné texty 

německé, poslední můj překlad odborného textu je z anglického jazyka.                         

Spolu s manželem jsme vydali krásnou klavírní školu nazvanou Klavírní prvouka,        

o niž byl zájem i v cizině. Vyšla nám učebnice Učíme se hrát z not, vydali jsme etudy 

pro děti. Napsala jsem několik odborných knih, měla jsem řadu přednášek doma i       

v zahraničí. Pro mé rozsáhlé klavírně-metodické dílo mne zařadilo IBC Cambridge 

do několika svých sborníků, v roce 2015 jsem byla zařazena do sborníku Who is Who 

of Women.                                                                                                                              

Při nedávném přenosu mše svaté na TV Noe zakončil kněz kázání těmito slovy: 

„Každý máme být hvězdou na svém místě, i když třeba nepozorovanou.“ Ano, každý 

z nás má být jasnou zářivou svítící hvězdou.   

Autorka: Ludmila Šimková





 


