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Úvodem
Píseň mého života se rozezněla v časných ranních hodinách v klatovské porodnici dne
12. dubna 1951 mamince Marii Voráčkové. Do mých čtyř let zněla ve Vacovech u Klatov, do
sedmi pak v Plzni, a do čtrnácti let v Heřmanově Huti - Vlkýši. Něco přes rok se ozývala
v Lochousicích, aby se po mém patnáctém roce vrátila zpět do Klatov, kde se dětská písnička
definitivně změnila v notu dospělou.
Své vzpomínky jsem nazvala Genius loci, neboť si plně uvědomuji fakt a dar spočívající
v narození uprostřed Evropy v překrásné České republice po hrozných dvou světových
válkách. Dětský věk nevnímal studenou válku, pionýrský šátek a prvomájové průvody nijak
dramaticky. Měl jiné priority. Těmi u mne nebyly hračky, měla jsem všeho všudy jeden malý
kufříček s hadříky a deseticentimetrovou panenkou. Mým hracím terénem byl venkovní
prostor s jeho Geniem loci, kde charakter krajiny a lidských sídel dotvářela domácí zvířata a
společenství místních obyvatel. V Heřmanově Huti, bývalých Sudetech, šlo o výjimečné
multikulturní a mezigenerační soužití nově přistěhovalých obyvatel se starousedlíky,
symbióza průmyslové části s proslulou sklárnou a okolními obcemi převážně zemědělského
charakteru.
Naše dětské hry bývaly kolektivní, vynalézavé, scházeli jsme se venku, kde se
společně řešilo, co budeme dělat, na co si budeme hrát. Tím, že jsem od sedmi let musela
doma pomáhat, jsem byla ušetřena her napodobujících maminčiny role a povinnosti, neboť
jsem pracovala skutečně, nehrála jsem si na „jako“.
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Plzeň
Jak jsme si hráli? Jak bylo řečeno, tak především venku, a
to i v Plzni, na Borech, kam jsme se přestěhovaly s maminkou a
žily od mých čtyř let do sedmi, konkrétně v letech 1955 - 1958.
Bydlely jsme v bytě u tety Stázy, která byla sestrou maminky a
také sestrou zdravotní a jejího manžela, lékaře, strejdy Kubalíka
se sestřenicí Evou, o čtrnáct dní starší, než já. Důvodem našeho
přestěhování do Plzně bylo rozhodnutí maminky odejít od
tyranského manžela z Vacov u Klatov a rozvést se. Teta nám
poskytla „azyl“, a ve dvoupokojovém bytě nás bydlelo pět.
U borského bytu byl velký vnitroblok, kde se scházely děti ze všech sousedních domů
a hrály své hry na schovávanou, zkoušely fyzickou zručnost na kobercových klepadlech.
Sestřenka si nejraději hrála s panenkou Andělkou a já s kluky na „krvavé koleno“. Hra se
hrávala v podvečer, nejlépe za tmy, kdy jsme seděli pod stromem, povídali si a čekali, až
někdo vykřikne „krvavé koleno“ a my se rozutečeme, aby nás
nepolapilo. Nezřídka se stalo, že jsem přišla domů s krvavým
kolenem vlastním, to když jsem zakopla, upadla a odřela se.
Tehdy mi bývala dávána za vzor sestřenice, která se nikdy
neumazala, protože ji tyto hry nebavily. Ve mně však dodnes
vyvolává úsměv vzpomínka na velký vnitroblok plný dětského
křiku a smíchu.
Do velkoměsta jsem přišla z malé vesničky prostá
veškerých civilizačních návyků; s existencí toaletního papíru
jsem se seznámila až zde, kde mě kultivovala vzdělaná teta. Ta
ve mně také objevila hudební talent, a kdykoliv přišla návštěva, tak jsem zpívala „Červený
šátečku kolem se toč“ a tančila. Přihlásili mě do přípravky hudební školy s tím, že po roce
začnu hrát na housle. Učili jsme se noty a houslový klíč, na což vzpomínám jako na velké
trápení. Vybavuji si notový sešit plný červených oprav nesympatické učitelky Kloboukové
plný trojek, což byla v hudebce nejhorší známka. První třída základní školy byla oproti tomu
hračkou s velkou jedničkou na konci roku.
Škole předcházela mateřská školka, do
které jsme se sestřenicí chodily, a odkud je i
vzpomínka na moji první lásku, Jeníčka
Martínka, se kterým jsme se vodili za ručičku
k velkému pobavení ostatních. Jeníček se z lásky
ke mně oblékl i do růžových krepových šatiček
s nabíranou sukénkou, abychom byli oba
šípkové růžičky při nacvičování a následném
divadelním představení Šípkové Růženky.
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V Plzni jsem také dostala své první kolo, béžové, čtvrteční, na kterém jsem se naučila
jezdit, a v neděli jsme pak společně jezdili na krátké výlety do okolí.
Heřmanova Huť - Vlkýš
Do Vlkýše v okrese Plzeň-sever jsem se přestěhovala s maminkou a jejím druhem
Jiřím Trantírkem, se kterým se poznala v Závodech V. I. Lenina = škodovce, kde oba pracovali,

na začátku druhé třídy. Tam začala úplně nová kapitola dětských her i povinností, a to nejen
školních. První stupeň Základní devítileté školy byl v Horních Sekyřanech, kam se chodilo
pěšky přes celou Heřmanku, takže už cesta do školy a ze školy byla plná zážitků, neboť se děti
k sobě přidávaly, pošťuchovaly, a jak se blížily ke škole, tak to byla už docela velká
společnost. Ve staré škole byl zvon, na který měla služba zazvonit poté, co učitelka ohlásila
konec hodiny. Na chodbu se však vždy vrhla celá třída, děti se předháněly, které první
zazvoní.
V té době se nacvičovalo na spartakiádu, holčičky byly
oblečené do bílých triček a modrých trenýrek, kluci měli bílá
tílka a červené trenky. Hodně jsem marodila z důvodu
vrozené srdeční vady, takže jsem byla osvobozená od
tělocviku. Vzpomínám si, že jsem dětem držela májku, kolem
které tančily, a já jim záviděla, neboť jsem chtěla také
skotačit, ne jenom stát a dívat se.
Protože jsem necvičila, tak jsem také neměla žádnou
kondici, a při prvním pokusu na bruslích přichycených kličkou
k botám jsem si na ledě zlomila pravou ruku v zápěstí. Těšila jsem se, že nebudu muset ve
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škole psát a hlavně kreslit, ale prsty mi zůstaly ze sádry venku a psát i kreslit mohly. Plavat
jsem neuměla do svých patnácti let, kdy jsem se rozhodla to napravit a začala dojíždět do
plzeňských lázní na lekce plavání.
Z důvodů nemocí jsem měla hodně školních absencí, což se nijak neprojevilo na
školním prospěchu, naopak, díky pobytům v nemocnicích a doma na lůžku jsem se stala
velkou čtenářkou. Maminka pracovala jako jeřábnice ještě nějaký čas ve třísměnném
provozu v Plzni a z knihovny mi přinášela plnou tašku knih, které byly mými přítelkyněmi
v dobách nemoci a za dlouhých zimních večerů. Oblíbenou dětskou četbou byla Barunka,
Chaloupka strýčka Toma, Robinsonka, Robinson Crusoe…. Vzpomínám, jakou vzrušující
představivost ve mně probouzely Guliverovy cesty. Co všechno jsem si představovala, že ti
liliputáni či obři spolu dělali?
Na prvním stupni ZDŠ v Sekyřanech se učitelky dost střídaly. Jednou jsme měli na
suplování paní učitelku Švarcovou, která nám kreslila krásné ornamenty do památníků, kam
psala i komentáře k povaze dítěte. Památníky jsme pečlivě opatrovali, navzájem si je
ukazovali a chlubili se, kdo má krásnější obrázek či věnování, a od koho. Mně tehdy nakreslila
překrásný barevný ornament, ke kterému napsala: „Buď vždy tak milá a usměvavá a bude Tě
mít každý rád.“ Paní učitelka vyprávěla, jak šetří, aby si na stará kolena dopřála cestu kolem
světa. Také nás poučovala, že je důležité vytírat podlahu v předklonu s nataženýma nohama,
aby se nekrátily šlachy. Co se týče mého památníku, ten skončil u Evy Platilové, spoluhráčky
na housle, která do něj malovala a psala tak dlouho, až jsme se odstěhovali.
Ve třetí třídě nás pozvali do
místního kina, kde jsme na pódiu dostali
pionýrský šátek, odznak a před zraky
veřejnosti slibovali na svoji čest, že
budeme platnými občany své vlasti.
Obecenstvo tleskalo a děti zažívaly své
okamžiky slávy. Pionýr žádnou aktivitu
nevyvíjel, šlo o pouhý formalismus
červeného šátku, bílé košile a modré
sukně. Tehdy jsem však cítila hrdost, že
mohu být platnou občankou své vlasti. Šátek jsme museli první
rok nosit do školy každý den, měli jsme uvědomělou soudružku
Kovaříkovou, která to vyžadovala. Nechtěla oslovovat „soužko
učitelko“, ale jenom „soužko“. Další roky se pak šátek nosil jen
o velkých svátcích, jakými byl První máj, kdy jsme chodili po
Heřmance průvodem, mávali mávátky, skandovali a blbli.
Jak to jen šlo, tak jsem byla venku na návsi s dětmi, což
bylo možné až poté, co jsem na jaře napásla housata, natrhala
kopřivy, které jsem na speciálním strojku nasekala, z čehož
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mám dodnes jizvu na levém ukazováčku, který jsem strčila do nožů spolu se zelení. Nasekané
kopřivy jsem smíchala s nastrouhanými vařenými vajíčky a bramborami a tím pak krmila
kuřátka, kachňátka a housátka. Na podzim jsem mívala na starosti kravičku Malinu, kterou
jsem pásla, což byla zábava, neboť pásla většina vlkýšských dětí. Kravičkám jsme na louce
uvázali hlavu k noze na půlmetrový řetěz, aby neutekly, a my se mohli věnovat svým hrám.
Krávy jsme však museli i přesto stále hlídat, rády se zaběhly, a pak nezbývalo, než se
zvednout a přivést je zpět ke stádu.
Často se stávalo, že jsem chodila pást sama,
to když ostatní už ustájili, ale naši usoudili, že je
ještě pěkné počasí a trávy na pastvě dostatek. Pak
jsem sebou brala knížku a četla si, nebo si vystačila
se zdroji vlastní fantazie. Louky a pole byly tehdy
všude předělené remízky, na kterých rostly šípky a
trnky, které jsem trhala a hrála si s nimi na doktorku
či obchod, což ostatně bývalo i oblíbenou hrou
s dětmi od sousedů: Magdou, Věrou, Boženou a
Kájou Bajerů.
V zimě jsem musela oškubat každý den velký hrnec brambor pro prase. To znamenalo
odstranit jedovaté klíčky, pro dítě pořádná fuška a otrava. Maminka mi za odměnu nosívala
kašičku - čerstvě sebranou smetanu ochucenou kakaem a cukrem. Mňam. Oškubané
brambory pak dala vařit a uvařené rozšťouchala se šrotem a smíchala s kozím mlékem.
Podojení kozy bylo též mojí povinností, stejně jako příprava dříví na zatopení do kamen, tak,
aby večer stačilo jen škrtnout sirkou, a za chvíli bylo teplo. Bydleli jsme v docela velkém
domě, topilo se však jen v parádní kuchyni, kde jsem v zimě někdy spala, pakliže nestačilo
vyhřát postel lahví s horkou vodou v mém pokojíčku. Na okno pokojíčku dala maminka velký
chlupatý kaktus, který rozkvétal jednou za rok na dvacet čtyři hodin a omamně voněl.
Maminka byla vůbec velkou milovnicí květin, tolik muškátů na oknech tehdy ve vsi nikdo
neměl.
Neměli jsme vodovod, pro vodu na jídlo,
mytí a praní se chodilo s kýbly ke kašně, kde voda
kapala po kapkách, a trvalo pěkně dlouho, než
nakapala. I nošení vody patřilo k mým povinnostem.
Kýble byly těžké, nejhorší bylo je přendat přes
břevno u branky do dvora, které bylo vysoko nad
mými koleny, takže jsem vždycky dost vody vylila,
pakliže mi nikdo nepřišel naproti a nepomohl.
Domácí povinnosti mě v té době dost štvaly,
většina spolužáků a spolužaček, jejichž rodiče
pracovali ve sklárně, nemuseli dělat nic. Až v dospělosti
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jsem si uvědomila, jak mi byla tato zkušenost s prací a její organizací užitečná, neboť mě
naučila efektivnímu time - managementu, který se mi pak hodil po celý život.
Náš dům č. 123 byl na návsi, kde jsme se jako děti scházely a hrály si na schovávanou,
vybíjenou či prstýnky. Dodnes je tam někde zapadlý zlatý medailonek panenky Marie, který
jsem vzala do hry, neboť mi připadal nějaký rezavý a tudíž dost dobrý pro venkovní hry. Když
to maminka zjistila, tak se hodně zlobila, dostala jsem ho totiž ke křtu od kmotry.
Každý rok přijížděla do Vlkýše pouť, komedianti si od našich brali elektřinu na provoz
kolotoče a osvětlení střelnice, a za to jsem měla privilegium se točit, houpat a střílet
zadarmo. Přiváděla jsem i děti ze sousedství, což nebylo přijímáno příliš laskavě. Děti od
kolotočů s námi chodily dva týdny do školy a cestou vyprávěly o světě, který procestovaly,
čemuž jsme naslouchali s velkým obdivem a údivem.
Kousek od nás, vedle státního statku, byla velká louka plná žab, které jsme chytali a
zapřahali do krabiček, stejně jako luční kobylky v klamném domnění, že je to baví stejně tak,
jako nás. Mou největší němou kamarádkou té doby byla zmíněná kravička Malina s krásnýma
hnědýma očima, tu však nám po čase znárodnili a odvedli do hromadných stájí, kde jsem ji
navštěvovala, dokud jednoho dne nezmizela…. Díky mléku, které nám dávala, když ještě byla
u nás, jsem poznala stařičké manžele Čechovi, těm jsem ho každý večer v bandasce nosila.
Bydleli u dnes již neexistujícího rybníka, pan Čech pocházel z Prahy, vtipkoval, jak chodil na
malou stranu na Malou Stranu a vyprávěl zážitky z velkoměsta. Od nich jsem dostala svůj
první banán. Co se exotického ovoce týče, tak se ve vlkýšském krámku prodávalo jen
výjimečně, o Vánocích a státních svátcích, kdy se pomeranče a jablka Jonathany mohly
koupit jen v omezeném množství podle počtu dětí v rodině. Jak však voněly a chutnaly!
V šesté třídě jsem dostala k vánocům hodinky, visely na větvi vánočního stromečku, malinké,
kulaté s vytlačovanými obloučky, ve kterých se odráželo a třpytilo světlo.
Dalším mým oblíbeným zvířecím kamarádem byl rezavý kříženec foxteriéra Arka,
vždycky mě vesele vítal, když jsem se vracela ze školy. Jednoho dne ho přejelo auto, která se
v té době začala sporadicky objevovat na prašné cestě vedoucí vesnicí. Strašně jsem pro něj
brečela, pamatuji se, jak se otčím divil, proč tak vyvádím, když je to jenom pes.
Děti utvářely různá bojová uskupení; v té době byl žhavý politický konflikt Ameriky
s Kubou, v našich očích byla přátelskou zemí Kuba, která v bitvách, při kterých jsme po sobě
házely drny trávy, vždy vítězila. Ideologicky jsme byli ovlivněni knihami jako Čuk a Gek, či
Přběh opravdového člověka o hrdinném Meresjevovi.
V poválečných letech žilo v Heřmance ještě několik německých obyvatel, zdravili se
„chrisgot“, a nám i tak odpovídali na náš „dobrý den“. Nedaleko od nás bydleli Šmídovi
provozující sběrnu surovin, kam se nosil starý papír, hadry a kůže. Na stěně visel jeho portrét
z války v nacistické uniformě. Měli příbuzné v západním Německu, od kterých dostávali
bonbóny a žvýkačky, a protože se s našimi přátelili, tak jsem dostávala i protekční nálepky za
sběr. Za každé kilo sběru byla nálepka, tu jsme lepili do sešitku a nosili do školy. Nepamatuji
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se, že by z toho plynula nějaká výhoda, bylo to jen vnadidlo pro děti, aby se snažily a
přinášely starý papír. Ve škole se organizoval i sběr léčivých bylin; v sezóně jsme sbírali květ
hluchavky, heřmánku, trhali kopřivy a další byliny, instruováni, jak je správně sušit a
uchovávat před donesením do školy.
V té době tam bydlel i bývalý politický vězeň pan Václav Faktor, který hrál
v plzeňském divadle na fagot a nás, děti, učil snad na všechny hudební nástroje, mě
konkrétně na housle. Měli jsme dva dětské orchestry – smyčcový a dechový, jednou nás
autobusem dovezl do Stříbra na orchestr Karla Vlacha s Hanou Hegerovou a Evou Pilarovou,
jindy zase na babiččinu krabičku. Jeho osobnost dodala obci mimořádnou kulturnost, děti
nestále pobíhaly se svými nástroji. Ne, že bychom se dopracovali k nějaké virtuozitě, důležitá
však byla atmosféra a fakt, že jsme dostali šanci „přičichnout“ k umění a měli smysluplný
program a zábavu.
Pan Faktor učil v prvním patře domu paní Röhrerové, se kterou žil a měl s ní dvě
dcery. Když šla okolo Marie Staníková učící nás ruštinu a výtvarnou výchovu, tak ji vždy velmi
dvorně zdravil a celý se rozplýval. Učitelka byla Ruska, manžel ji přivezl z fronty. Byla krásná a
svérázná, nějaký pohlavek sem nebo tam u ní nebyl žádný problém. Jednou nám dala za úkol
nakreslit strach. Dodnes si vybavuji, jak jsme od sebe
obkreslovali zkřížené hnáty s nápisem „jed“ a všichni
pak dostali pětku. Jedničku dostal jenom Honza Lakó
za nápad čtvrtku začernit. Dvojka z výtvarky mi na
druhém stupni kazila jinak vzorné vysvědčení. Při
ruštině nás učitelka učila ruské písně, balady, mluvila
na nás rusky. Škoda, že jsem ten krásný jazyk
zapomněla; byla to svým způsobem psychická
záležitost. Po vstupu „spojeneckých“ vojsk jsem na
dálkovém studiu klatovské ekonomky dostávala
z tohoto jazyka čtyřky, ačkoliv jsem měla průpravu víc
než vynikající. Sotva jsme se na základce naučili pár ruským slovíčkům, tak nám učitelka
rozdala adresy a začali jsme si dopisovat s dětmi ze Sovětského svazu. Většina
korespondence mých spolužáků a spolužaček skončila u dvou, třech dopisů, já jsem si
s Kosťou Lekoščevem z Novosibirska psala až do roku 1968. I mě pozval k nim na návštěvu a
já jsem si začala vyřizovat potřebné náležitosti na dalekou cestu. Maminka si však včas
uvědomila dobrodružství mého plánování a výlet zatrhla. Ještě dlouho jsem opatrovala
dopisy s dárky, jakými byly odznaky, pohlednice, známky, nálepky, omalovánky a
vystřihovánky. Jednou přišla ze SSSR tlustá obálka, otčím zvědavostí nevydržel a odstřihl
růžek, aby se podíval, co je uvnitř, přičemž prostřihl hedvábný pionýrský šátek. Po okupaci
jsem na Rusy zanevřela, což odneslo i korespondenční přátelství s Kosťou.
Druhý stupeň ZDŠ byla důstojná dominantní budova v centru Heřmanovy Hutě, kde
byl přes koleje doktor a zubařka. Naším třídním učitelem byl matykář Vladislav Uxa. Dojížděl
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z Tlučné, byl čerstvě po škole, starší o dvanáct či třináct let od nás, krásný muž s dolíčkem na
bradě. Všechny jsme ho milovaly, což byla pro matematiku a fyziku silná motivace.
Když mi bylo čtrnáct, tak jsem přestala být jedináček, neboť se našim narodila
holčička Jiřinka. Maminka rodila v plzeňské porodnici, a já jsem šla koupit s otčímem kočárek.
Prodavačka mě během nákupu oslovovala „maminko“. Do porodnice jsme nesli obrovskou
bonboniéru, kterou však maminka nejedla z obav o zažívací potíže, takže ji přinesla domů a
snědli jsme ji společně.
Maminka pracovala celý život velmi těžce ve škodovce, sklárně, obchodě, statku, a
posléze v hospodě. Starala se vedle toho o dům a hospodářství, pravidelně zavařovala ovoce
a maso na zimu, což nám zajišťovalo dostatek jídla a dobré živobytí. Naši si koupili žlutou
Felícii s černou sundavací střechou, začali jsme být honorace. Auto měli v Heřmance všeho
všudy tři lidé. Ředitel školy, paní, která bydlela na zámku a měla příbuzné v Německu, a my.
Na auta byly v té době pořadníky, a když naši přišli na řadu, tak jim nabídli tenhle exkluzivní
kabriolet. Jezdili jsme v něm na nedělní výlety, mně bývalo špatně, zvracela jsem a záviděla
ostatním dětem, že mohou být doma, chodit pěšky a hrát si. Zajímavé je, jak se situace
otočila. Pro mé syny byl fakt, že naše rodina neměla auto společenským handicapem, neboť
byli ve škole výjimkou, tak jako před léty já, jenže v opačném smyslu.
Maminka byla také velká houbařka, v sezóně mě vždy v neděli brzy ráno vzbudila a šly
jsme spolu do lesa. Roklí, kde rostly křemenáče a kozáky jsme prošly do vysokého lesa na
hnědé klouzky, bedly, rostly tehdy také hodně syrovinky a ryzce, které se už dnes téměř
nevidí. Doma pak maminka usmažila houbové řízky, udělala omáčku, smaženici, sušila,
nakládala. Jednou jsme jeli autem na houby na Tachovsko, kde byl v nízkém smrkoví jeden
pravý bílý hřib vedle druhého. Měli jsme plné všechny koše, potahy na auta, hřiby už nebylo
kam dávat. Houby tam tehdy sbírala i nějaká operní diva, která pěla árie, které se rozléhaly
široko daleko. Ve vlkýšském lese rostlo i plno borůvek. Měli jsme tři čtvrtě litrovou konvičku,
se kterou jsem chodila do lesa sama. Dalo mi práci tu bandasku nasbírat plnou. Vždy jsem
naplnila víčko, vysypala, abych viděla, jak to přibývá, a do úst trhala až poté, co byla konvička
plná. Doma pak maminka udělala borůvkový koláč s drobenkou, uměla péct fantastické
kynuté buchty, koláče, bandury, rozpeky, báč, byla vůbec skvělou pekařkou a kuchařkou.
U našeho domu byl velký dvůr, který jsem musela
zametat, hospodářské budovy s domácími zvířaty, sklep
zatopený vodou, kam se dávaly chladit nápoje, a kde byl
v zimě led. Za domem byla menší zahrada plná malých
pokřivených jablůněk ideální pro lezení a dětské hry, dokud
je otčím nevykácel s tím, že vysadí nové stromky, k čemuž
ale nedošlo. Měl z prvního manželství syna, ten k nám
jednou do Vlkýše utekl, a naši se rozhodovali, zda si ho
mohou ponechat u sebe. Byl o dva roky mladší než já,
neuvěřitelně divoký a nesoustředěný. Po pár týdnech se
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vrátil ke své matce do Stodu, a už jsem se s ním nikdy osobně nesetkala. Jeho adresu jsem
později našla u tety Věry v Čučicích, napsala jsem mu a dala ho dohromady se sestrou, se
kterou mají společného otce. Několikrát se sešli, ale vztah neměl pokračování. Kromě
společné krve nemají jiné pojítko.
Nejoblíbenějším spolužákem ve škole byl Pavel Cirnfus. Krásně jódloval a uměl hrát
na foukací harmoniku písničku „Plzeňská věž převyšuje kopce“, čímž nás všechny ohromoval
a udivoval. Po letech, na jednom setkání devítiletky, mi pravil spolužák Míla Havlíček, jak mě
miloval, dával to prý najevo pošťuchováním, abych si ho všimla. O jeho citech jsem neměla
nejmenší tušení. Dodal také, že když jsme se odstěhovali, tak život ve Vlkýši skončil, neboť
nikdo už děti nesvolal, nezorganizoval společné hry, tak, jak jsem to dělala já, aniž bych si
byla vědoma nějakého organizačního talentu. V šesté třídě se u nás rozmohla vlna psaníček,
přehazovaná za zády vyučujících. Mou tehdejší školní láskou byl Míla Kukačka, se kterým
jsme si psali, vůbec netuším, co. Jednou mi přišel naproti do orchestru a doprovázel mě
domů. Nesl mi housle a vedli jsme se nesměle za ruce. Byla tma, cesta vedla přes pole, když
tu se najednou proti nám objevila maminka. Vzala mu housle z ruky, poděkovala a poslala ho
domů. Mně řekla jenom „tak tohle jsem od tebe nečekala“.

Vacovy
S příchodem letních prázdnin otčím nastartoval motorku a odvážel mě k babičce
Smolíkové do Vacov na pár týdnů prázdnin. Cesta bývala utrpením, protože měl na zádech

batoh s mými věcmi a já za ním v záklonu absolvovala nekonečných 60 km v nepohodlném
posedu.
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Po příjezdu však bylo veškeré cestovní utrpení zapomenuto. Zatímco jsem byla
v Heřmance jedináček, tak tady bylo najednou plno dětí, sestřenice Eva a Emilka, bratranci
Jožka, Jirka, Zdeněk. Babička s dědečkem bydleli na výminku u maminčina bratra, strejdy
Pepíka a tety Štefky v sousedství hliníku, částečně zatopené bývalé cihelny s labyrintem
chodeb, hotové eldorádo pro naše hry a fantazie. Na rozdíl od sestřenic, kterým se stýskalo,
a hodně času probrečely, jsem já byla ve svém živlu. Jednou se mi podařilo rozdělit péči o
mladší bratrance mezi nás, starší sestřenice. Venkovští raubíři však odolali všem našim
pokusům o jejich výchovu. Ve stodole bylo seno a sláma, sloužilo nám jako skluzavka, a
zároveň to byl intimní prostor, kam se dalo schovat a ukrýt před světem, na jak dlouho se
zlíbilo.
Na půdě vacovského domku jsem našla knihu Malý Muk, kterou jsem čítala za deště a
v době, kdy se ostatní děti rozjely do svých domovů, a já zůstala v osiřelém domě sama
s rozjívenými mladšími bratranci.
Dědeček mi s oblibou stříhal vlasy, které mastil jakousi pomádou, chodila jsem s ním
na Loretu na lišky, bral mě sebou ke včelím úlům. Nemohla jsem mu odpustit, jak se smál,
když jsem dostala žihadlo do zadku. S babičkou jsem pracovala, pomáhala jí škubat
brambory, připravovat dříví na zatopení; i ve stáří se podílela drobnými pracemi na chodu
hospodářství, které bylo plně v kompetenci mladší generace.
Příležitostně jsem trávila část prázdnin v nedalekých Katovech u další maminčiny
sestry, tety Emilky, měli nově postavený dům u letního kina. Na jejich zahradě jsme běhaly
jako děti nahé, dokud nám kdosi z kolemjdoucích neřekl: „a to se nestydíte?“. Od té doby
jsem se styděla a chodila oblečená.

Lochousice
V roce 1965 se narodila sestřička. Aby mohla být maminka s ní doma a zároveň
vydělávat peníze, tak se naši rozhodli přestěhovat na hospodu do Lochousic. Na kole jsem
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dojížděla do školy denně 4 km tam a 4 km zpět společně s ostatními dětmi. Jen když napadlo
hodně sněhu, tak jsme šli pěšky, žádné autobusy tam tehdy nejezdily. Byla to velká zábava,
před prázdninami zrály třešně podél cesty, na kterých jsme se vždy zastavili. Jen jednou jsem
měla problém. O velké přestávce jsme svačili venku a mě štípla včela do jazyka. Okamžitě se
mnou šla moje nejlepší kamarádka Alena Kohoutová k doktoru, ten mi píchl injekci a poslal
mě domů. Jak jsem jela na kole omámená injekcí, tak jsem spadla do příkopu. Na předním
kole se udělala osma, kterou pak už nikdo nikdy pořádně nevycentroval.
Po večerech jsme hráli na lochousické návsi volejbal, na lavičce pod lípou se o letních
večerech sedávalo, povídalo a zpívalo. Otčím pěstoval včely, občas jsem za ním zašla k úlům,
když vytáčel med. Jednou mě štípla včela do nosu a já otekla tak, že jsem tři dny neviděla.
Nemohla jsem do školy, maminka mě musela krmit, protože jsem si netrefila lžící do
vlastních úst. Děti v Lochousicích doma pomáhaly, vzpomínám si na obracení a sušení sena.
Hodně jsme si přitom zpívali, v paměti mám vícehlasou „Vy stromečky okolo Břežánky“.
V hospodě, kde maminka obsluhovala, byl velký taneční sál. Konaly se v něm
pravidelné taneční zábavy, pomáhala jsem s obsluhou, motala se mezi páry, sledovala
zamilovaná venkovská namlouvání a zkoušela první taneční kroky. Občas tam zavítali
trampové, u Lochousic je totiž krásný rybník, poslouchala jsem, jak zpívali a hráli na kytary.
Tu nejlevnější mi pak naši za 120 Kčs koupili, a já se na ni v podkrovním pokojíčku učila hrát.
Hodně dětí tehdy u pana Faktora přešlo z houslí na kytary. Už si nepamatuji, zda jsem na kole
vozila housle, pravděpodobně jsem v té době z důvodu dojíždění přestala hrát. Mé jediné
vysvědčení z houslí, nauky a hraní v orchestru je z 29. 6. 1963.
Jednou naši zabíjeli prase, a mně se z těch zabíjačkových pachů udělalo tak špatně, že
mě odvezli do nemocnice ve Stodu, kde mi MUDr. Krbec vyoperoval slepé střevo. Ležela tam
na pokoji paní a vyprávěla, jak v mládí poznala na tenise atraktivního muže, který se s ní
oženil. Jednou ho přistihla, jak souloží vkleče se sousedkou, což zdůvodnil tím, že jde o
polohu nedůstojnou manželky, proto ta sousedka. Po komunistickém převratu ho zatkli, paní
se s ním rozvedla, a znovu se vdala. Po návratu z kriminálu ji vyhledal, právě věšela prádlo na
dvorku. Nemohl ji poznat, jak ztloustla, a jaká se z ní stala mamina. Mně utkvěla v paměti její
zmínka o tom, jak byla spokojená, neboť si nemusela na nic hrát a mohla být sama sebou,
v porovnání se vztahem, kde sice byla honorace, ale ta role jí nevyhovovala.

Čučice
Otčím pocházel z Čučic na jižní Moravě, kam mě v mých 14 letech zavezli poprvé na
prázdniny. Objevila jsem soběstačnou vesnici s ohromným meruňkovým sadem. Meruňky
jsme chodili za mírný poplatek a velké přejedení česat, bylo tam plno třešní, švestek, každý
choval králíky, slepice, prasátko. Místní pracovali v JZD, babička chodila okopávat řepu, teta
asistovala při sklizni máku, obilí a brambor, strýček byl truhlář.
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Teta a strýc Prudíkovi bydleli s babičkou Trantírkovou a syny Fanou a Jirkou ve slunném
domku „na kopečku“, s výhledem na protější kopec. Cesta údolím vedla k romantické řece
Oslavce, kam jsme se chodili hromadně ke Špici či k Archlebu koupat. Už cestou byla úžasná

zábava. K jídlu jsme si nosili karbanátky a chléb, který nám babička připravila; pitná voda
vytékala u řeky z roury, do které mi jednou jeden karbanátek spadl. Řešili jsme, zda je voda i
nadále pitná, ale nic se nám nestalo, takže byla.
Maminka doma dělávala švestkové knedlíky
z tenounkého tvarohového těsta sypané strouhaným
tvarohem, polité máslem, na Moravě dělali meruňkové
knedlíky z těsta kynutého, obalené v máku a polité
sádlem. S bratrancem Fanou jsme měli dohodu, že já
budu jíst tu meruňku a on to nadýchané těsto, které
jemu chutnalo nejvíc a mně nejmíň. To ale nic neměnilo
na skutečnosti, že mě maminka po návratu z těchto
prázdnin nepoznala, jak jsem ztloustla. Když jsem pak
jela na pravidelnou kontrolu se srdcem k MUDr. Dortovi
do plzeňské nemocnice, tak se zděsil a nakázal mi už
nepřibrat ani kilo, mám-li být bez zdravotních problémů.
Po večerech jsme sedávali u kostela na lavičce
pod lípou, zpívali, a vyprávěli si. Bylo to tam tak
bezstarostné a radostné, skotačili jsme v sýpce, ze které
se foukalo obilí na půdu, přejídali se čerstvého máku, po
kterém jsme spali jako miminka, mě napadlo si udělat
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vzorník ručních prací. Teta mi dala zbytky vln a příze, a já pletla a háčkovala různé vzorky,
které jsem pak lepila do sešitku, abych měla inspiraci pro případnou další větší ruční práci.
Šlo mi na patnáctý rok a hry už přestávaly být dětsky nevinné, začínali se mi líbit kluci
a já jim, z čehož mívala teta s babičkou velkou legraci. Při každé mé pozdější návštěvě přišlo
na přetřes mé tehdejší rande se Šeligou, na které jsem běžela temnou zahradou a cestou
zakopla o kolečko s hnojem, což mě přivedlo k pokornému návratu domů, rovnou do vany.

Klatovy
Zábavy a dětské hry pomalu a jistě končily. Dospívala jsem, v roce 1966 se zabil otec
mé sestřičky, maminka ovdověla se starostmi o roční
holčičku a patnáctiletou puberťačku. Byla jsem v té době
už po ZDŠ na internátě ve Stříbře na SVVŠ. Po tragédii
mě maminka ze školy vzala a zajistila přeložení na
dvouletou Ekonomickou školu v Klatovech, kde nám její
nejmladší bratr Véna nabídl ve svém domku jednu
místnost k bydlení, neboť jako vdova se dvěma dcerami
nechtěla zůstat v erárním hospodském lochousickém
bytě. V Klatovech začala pracovat ve dvousměnném
provozu v prádelně, a já jsem se s ní na střídačku starala
o sestřičku, kterou jsem buď vodila ráno do jeslí, nebo
odpoledne vyzvedávala, a brala s sebou všude: na zkoušky
kapely, ve které jsem v Klatovech začala zpívat, i na svá první rande s mým nastávajícím.

Závěrem
Vzpomínky na dětství a jeho hry jsou z velké části z Heřmanovy Hutě, kde jsem prožila
školní léta a učila se rozum brát. Měla jsem velké štěstí, že jsem byla ve správnou dobu na
správném místě. Díky místům a jejich Geniu loci, které jsem v dětství poznala se rozvinula
moje osobnost a tvořivost, což se později hodilo nejen mé seberealizaci, ale také při výchově
synů, se kterými jsem vedle her rozvíjející jejich tvořivost a osobnost četla knihy Eduarda
Petišky, Heleny Zmatlíkové a mé nejoblíbenější Boženy Němcové s její laskavou Babičkou.

Poděkování
Vřelé poděkování patří všem, kteří provázeli má dětská léta a ovlivnili tím celý můj
život. Drtivé většině z nich jejich životní písně na tomto světě dozněly.
Poděkování patří též brandýské knihovně, která mě vyprovokovala k těmto
vzpomínkám a jejich zapsání.
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