
Jiří Borovička, nar. 4.dubna 1925, vrstevník a přítel Albínky a 
Máninky. 

V kronice dědy Bogana Hájka - Václava Hory je popsán osud rodu 
Babánků v mlýně Pod skalou v Kamenném Přívoze. Vše začalo a 
nakonec i skončilo velkou láskou.  

První Babánek byl poslán lešanskými pány někdy kolem roku 1740 
z mlýna Brejlova na mlýn Pod skalou. Mělo to ale jeden háček. Babánek 
miloval dceru brejlovského stárka, a tak utekl zpět na Brejlov za svou 
láskou. Páni ho šupem poslali zpět a dostal za to pořádný výprask. 
Protože ale páni byli rozumní, nakonec dostal svolení ke sňatku se svou 
milovanou a tím to celé začalo. Babánci zůstali ve mlýně skoro dvě stě 
let. Konec rodu Babánků ve mlýně Pod skalou zase způsobila láska a to 
mezi Vojtěchem Babánkem a jeho sestřenicí Albínou Horovou. Rodiny 
tomuto vztahu nepřáli, protože šlo o příbuzenský vztah a hlavně Albína 
neměla dostatečné věno, aby Vojtěch mohl vyplatit své sestry, což byl 
problém ještě větší. Sňatek se přesto uskutečnil roku 1911. Vojtěch byl 
proto nakonec roku 1917 nucen odprodat mlýn firmě LG Bondy z Prahy, 
aby mohl vyplatit sestry. Do roku 1921 ještě zůstal ve mlýně jako 
nájemce, potom koupil mlýn Soukeník na Lužnici od bratra prezidenta 
Beneše a odstěhoval se tam. Mlýn Pod skalou si ještě pronajala sestra 
Albíny Božena se svým manželem Josefem Wittmajerem. Josef 
Wittmajer umírá kolem roku 1930 a tím končí historie rodu Babánků ve 
mlýně Pod skalou. Božena předala mlýn Václavu Borovičkovi, účetnímu 
z mlýna Micka v Týnci nad Sázavou, což byl otec Jiřího Borovičky. 

L.G. Bondy byl židovský podnikatel z Prahy, byl průmyslník, specialista 
na podnikání se železem a mlýn zakoupil ze spekulativních důvodů. Na 
polích pod železniční zastávkou Kamenný Přívoz, které k mlýnu patřily, 
hodlal vybudovat železárny. Místo mu vyhovovalo jak po stránce 
dopravní, protože bylo v blízkosti železnice a vodu potřebnou pro provoz 
plánoval táhnout z řeky Sázavy. Do jeho majetku patřila také louka, 
kterou protékal Turiňský potok. Té louce se za našeho pozdějšího 
působení ve mlýně říkalo Borovičkova louka. Jak jsem pochopil z pamětí 
Ing. Janečka, Bondy zakoupil velké polnosti také v Krhanicích. Koupil 
tam i vodní elektrárnu a postavil veliký činžovní dům u řeky. Dodnes se 
mu říká Bonďák. Z důvodů, které mi nejsou známy, nejspíš jak se měnila 
hospodářská a politická situace 1.republiky, Bondy svůj záměr 
v Kamenném Přívoze nerealizoval. To znamená, že vlastnil mlýn a pole, 
které nepotřeboval a toho využil v roce 1927 Ing. Janeček, od roku 1923 
nebo 1924 týnecký podnikatel, který vše odkoupil. Ing. Janeček byl 
specialista na zbraně a měl v tu dobu továrnu Zbrojovku v Praze Nuslích. 
Vyšlo o něm několik knížek, kde se podrobně píše o jeho životě.  



Byl nadaný strojař a velký podnikatel. Kamarádil se s Tomášem Baťou a 
říkalo se o něm, že chce být druhý Baťa naší republiky. Z Týnce chtěl 
vybudovat velké město. Oblast Posázaví se mu zalíbila. V tu dobu tu byly 
jen chaloupky bez dnešní městské zástavby. Idylické zemědělské 
vesničky u řeky - plavecké vesničky, protože hodně lidí se tu živilo 
splavováním dřeva.  

Ing. Janeček si v Týnci zakoupil hodně pozemků. Zvažoval, zda továrnu 
Jawa stavět v Kamenném Přívoze či Týnci. Nakonec se rozhodnul pro 
Týnec. V Kamenném Přívoze mu však stále zůstával jako majetek mlýn. 
Jak jsem se dočetl, na pozemcích mlýna chtěl postavit velikou přehradu. 
Protilehlý břeh by jistě musel také vykoupit, protože jeho mlýn se 
nacházel na pravém břehu řeky Sázavy. Plánovaná přehrada měla 
elektrickým proudem pohánět fabriky a vzdutím měla sahat až ke 
Krhanicím, jak ve své kronice píše Václav Hora. Domnívám se, že možná 
plánoval vykoupit i všechny čtyři mlýny proti proudu a přehrada by 
vzdutím sahala až k Týnci. Tohle když vešlo ve známost, obyvatelé 
Dolního Posázaví se postavili proti. Kladnou roli v tom měl sehrát i 
spisovatel Jan Morávek. Janeček povolení ke stavbě přehrady nezískal.  

Když jsem v 50.letech četl o tom, jak mohli zbrojovkáři, nebo magnáti za 
1.republiky všechno, tak to teda nemohli. Všechno mohli až komunisti za 
socialismu. Ti se neptali, jestli se to někomu líbí nebo ne a stavěli 
přehrady ostošest.  

Můj tatínek se znal s Ing. Janečkem velice dobře. Než zavedli Janečkovi 
telefon, tak chodil telefonovat do mlýna Micka v Týnci, kde můj tatínek 
správcoval. Majitel Micka byl asi o šest nebo sedm let starší než tatínek. 
Začátkem třicátých let se pan Micka zaručil za kamaráda, který 
potřeboval půjčku na své cihelny.. Jenže ten kamarád zbankrotoval a 
stáhnul Micku ke dnu takovým způsobem, že přišel v Týnci o mlýn, o 
statek své ženy i o ten pětipatrový činžák na Vinohradech. Tatínek tím 
pádem přišel o práci. Řeklo by se, že nový majitel si pana správce 
ponechá, ale neponechal. Vše byla shoda náhod. V Týnci zkrachoval 
Micka a nový majitel mlýna správce nepotřeboval. Ve stejnou dobu na 
Přívoze zemřel nájemce Janečkova mlýna Wittmajer a Janeček nevěděl, 
co s tím.  

Otci bylo čtyřicet osm roků a měl čtyři děti Ještě k tomu s námi žili 
dědeček a babička, rodiče maminky, kteří neměli důchod a veškeré své 
úspory nám dali na stavbu domu v Týnci. Peníze na stavbu nám však 
nestačily, tak si ještě tatínek musel půjčit. Hypotéka a starosti se 
zaměstnáním ho začaly táhnout ke dnu. Měl velké starosti, přestože 
nespoléhal jenom na jedno zaměstnání. Vedl ještě účetnictví Poděluského 



mlýna, protože  potřeboval peníze. A najednou se ocitl zcela bez práce. 
Pokoušel se najít si nějakou práci v Benešově, ale tady široko daleko nic 
nebylo. O tom, aby dojížděl do Prahy, nemohla být řeč, protože vlakové 
spojení tenkrát bylo ještě špatné a autobusové nebylo vůbec. Tady 
v Týnci už stála Janečkova továrna podle vyprávění tatínka . Byla to 
slévárna, která měla za sebou tři nebo čtyři roky práce. Tak se otec vydal 
k panu Janečkovi, chvilku čekal, než ho sekretářka uvedla a pan Janeček 
ho uvítal slovy: „...á, pan Borovička. Nic mi neříkejte, vy jdete žádat o 
práci, ale já ji tady pro vás nemám. Přivedl jsem si třináct  úředníků z 
Prahy a to mi na slévárnu stačí. Mám však pro vás návrh.“ A nabídl mu 
svůj mlýn v Kamenném Přívoze do nájmu. Otec namítl, že nemá žádné 
peníze a na to mu Janeček řekl, že v naší vile v Týnci může bydlet ředitel 
slévárny, a tak si zároveň proúčtují nájmy. Otec na tom nevydělal,ale byla 
to možnost řešení svízelné situace. 

A tak si otec jel mlýn prohlédnout. Zvenčí už ho znal, protože rád chodil 
na výlety a Posázavskou stezku měl dávno prošlou. 

Co se týče mlýnů nebyl žádný začátečník. Býval vedoucím velkého 
mlýna v Čerčanech a předtím ještě v Sedlčanech, takže v Týnci to byl 
jeho třetí mlýn. A tak otec řekl: nedá se nic dělat... To bylo na jaře 1930, 
já jsem byl  pětiletý kluk. A v červenci na malé úzké silničce, která vede 
z Týnce do Netvořic, stály dva žebřiňáky s koňma, které poslali ze mlýna 
v Přívozu. Na ty se naházely věci a nábytek, my jsme jeli vlakem. Vím, 
jak máma a babička brečely, i děda skoro brečel. 

Na Přívoze děti dospívaly rychle, protože dospělí před nimi všechno 
řešili. Nezapomenu, jak maminka tatínkovi vyčítala, že jsme z vily šli do 
„myšárny“. Samozřejmě že mlýn ovládaly myšky. Měli jsme asi tři 
nádherný kočky, které s nimi statečně bojovaly. Líčily se i pastičky. Ten 
barák byl však zpustlej a než zedník zaplácal všechny dírky, kterýma  se 
zespoda myšky prokousávaly těch sto let nebo jak dlouho, tak to trvalo. 
Taky se muselo hlídat, aby myšky nevlítly k nám nahoru, kam se šlo po 
velmi strmých kamenných schodech.  

První léta ve mlýně byla velice chudá, nebyly peníze. Ale protože otec 
byl skutečně svědomitý člověk, chasa musela dostat zaplaceno, ale rodina 
a domácnost zaplaceno nedostala. Boty jsem nosil po sestrách.. Když 
jsem brečel, že jsou holčičí a že se mi děti smějou, tak jsem dostal 
pohlavek a už jsem byl zticha. Kabát přešitý po sourozenci, byl v  
třicátých letech za první republiky naprosto běžný jev.  

Málokdo byl trošku bohatší. Snad jen ti Pražáci, kteří si tam postavili pár 
vil. Praha vždycky předstihovala venkov co se týče příjmů. Vedle mlýna 
pod mostem si postavil vilu v roce 1932 pan Hurt, majitel biografu v 



Praze, dnes tam žijí Vysušilovi.  

Náš mlýn dokázal semlít takzvaně dva vagóny obilí, to znamená dvě stě 
metráků týdně, měl stárka a tři mlynářský. Na ranní směnu chodil ještě 
pomocník. Mlýn jel ve dne v noci, řeka ho svědomitě poháněla. Chasa 
byla místní. Při našem příchodu na mlýn tam pracoval stárek z Lešan. 
Jmenoval se Loužecký a naháněl nám dětem hrůzu a vzbuzoval velký 
respekt. Když jsme chtěly vyvádět nějaké vylomeniny, tak nás hned 
vypakoval. Loužecký však brzy skončil, protože každodenní cesta  
z Lešan přes Novou Ves a přes Kašparku už pro něj byla namáhavá. Další 
mlynářský byl Bernard z Oujezdce, Štych z Přívozu, Papírník a Zvelebil, 
oba z Hostěradic. Náš oblíbený stárek byl Bohouš Bernard z Oujezdce, 
který tam u nás byl skoro dvacet roků. Před tím pracoval v kamenolomu 
na Požárech, kde brousil a koval kameníkům nářadí. Uměl všechno od 
dřeva i od železa, takový všeuměl. 

Také bych se zmínil o Antonínu Zápotockém, který byl asi čtyřikrát nebo 
pětkrát v Oujezdci na letním bytě. Uměl hrát na garmošku, výborně hrál 
mariáš a chodil do hospůdky U Horů  na Přívoze. Byl poslanec za 
sociální demokracii a kdoví, jestli tam nejezdil proto, že sanatorium 
stavěla sociální demokracie. Pro ně to byla vizitka, jak se starají o 
dělníky.  

Život ve mlýně plynul s řekou Sázavou. Práce naštěstí bylo stále dost, 
protože se tenkrát mlelo takzvané obchodní a selské mletí. Obchodní 
mletí přidělovala Mlynářská komora jednotlivým mlýnům, jednalo se o 
počet metráků za rok, které mlýn mohl prodat pekařům a do obchodů. 
Kdežto selské mletí záleželo na konkurenci, jakou si kdo vydobyl pověst 
a jak draze mlel. Konkurence fungovala stoprocentně. Otec nabízel 
mouku po pekařích. Nejdříve pěšky nebo na kole. Pak si koupil od 
Janečka motocykl. Otec zásoboval všechny tři jílovské pekaře, což byl 
úspěch. A v Netvořicích velkou pekárnu Bartošů. 

Mlýnů tady bylo poměrně dost, například na potoce mezi Borkem a 
Žampachem fungovaly do války čtyři mlýny. Tyto maličké mlýny, 
postavené u potoka, nedělaly kvalitní mouku. Spíš sloužily ke šrotování, 
mouku neměly čištěnou. Malé mlýny si pro sebe sice mouku udělaly, ale 
nejspíš byla primitivně přesívána. Když vezmeme čtvero ročních období, 
tak mlynáři se všeobecně obávali zimy, protože když se povedla tuhá 
zima, tak bylo vždy otázkou času, kdy mlýny zamrznou. Přestože jsme 
s chasou sekali ledy, nezamezilo se tomu, že se mlít už nedalo a mlýny 
zůstaly stát. Vznikla tak ekonomická ztráta, kterou nenahradil nikdo, 
žádná pojišťovna. A mlynář, chudák, dál musel vyplácet chasu.  

 



To znamená, že jedinou záchranou pro mlynáře bylo vlastnictví pole a 
hospodářství. Každý mlynář měl nejmíň pár koní, kterými pole 
obhospodařoval a zároveň s nimi rozvážel mouku po pekařích a 
obchodnících. Mlynář měl z těch svých polí obilí, které zase mohl 
zužitkovat. Měl brambory, trochu kukuřice... třeba pro prasata. Také měl 
dobytek, takže k prodeji bylo mléko, od slepic vajíčka. Chlapík, který  
vajíčka vykupoval, měl speciální krosnu nebo trakař, kam je rovnal. Ten 
se také chudák musel nadřít. Tato malá hospodářství ještě žila z drůbeže. 
Překupníci pěšky vandrovali, měli před sebou houf husí a k nim 
šikovnýho psa, který husy hnal až do Libuše. Libuš  zásobovala drůbeží 
Prahu. Měl jsem tam strejdu, tatínkova sestřenice si tam vzala pekaře. 
Pekaři drůbež nepěstovali, ale kolem dokola, na každé malé zahrádce 
bylo třeba sto husí. Někdo jich měl i tisíc. Pražský trh byl skutečně 
nenasytný. 

Zpátky ke mlýnu. Strouha neboli po mlynářsku náhon byl sice bytelný, 
ale i tak se neustále musel opravovat, protože řeka na něm neustále 
pracovala. Největší škody byly při povodních a při odchodu ledu, 
kterému se na Sázavě říká dřenice. Po odchodu ledu musela chasa vše 
opravit a definitivní opravy se nechávaly až na léto, kdy bylo nejméně 
vody. Vše se zahradilo, řeka se pustila jinudy. Vychytaly se ryby, to se 
vždycky seběhla celá ves. Mlynáři se o své jezy museli ve svém zájmu 
starat sami. Povodí jim akorát nařídilo, co mají udělat a dle uvážení 
přidalo nějakou korunu.  

Idylický obrázek z první republiky: stavební radové ze Zemského 
výboru...Plavci ozdobili velikou přívoznickou loď, kterou si někde 
půjčili, lavičky, sud s pivem, velký slunečník. To nebyl skutečný 
slunečník, jen čtyři klacky a na tom plachta, aby na pány nesvítilo 
sluníčko. Páni ve vysokých botách, viržínka, posedávali a zapisovali do 
knih. Plavci s nimi projeli šlajsny a zastavili na každém jezu. Jez prošli a 
zemský výbor dle uvážení mlynářům přispěl určitou částkou, ne úplnou, 
na způsobené škody.  Pojišťovny škody zaviněné řekou nechtěly 
pojišťovat. Vím, že pánové ze Zemského výboru chodili potom do 
hospody U Horů na oběd. 

Plavci si řeky vážili a náležitě o ní dbali. Když se v létě neplavilo, protože 
byla malá voda, plavci dostávali od Zemského výboru také nějaký 
příspěvek, aby vyvalovali plaveckou cestu.  Odstraňovali kameny, aby 
vznikl průtok pro vory – silnice tak deset metrů široká.  

Když jsem po válce přišel do jižních Čech, viděl jsem, jak si Jihočeši váží 
řek. Nenechali zdevastovat jezy tak jako my Středočeši. Řeka vždy 
přinášela lidem obživu, tak se k ní také podle toho chovali, to byla 



posvátná záležitost. Kolikrát se vedou spory, jak je to s vodnatostí řeky. 
Vodnatost řeky, průtok v metrech kubických za vteřinu skutečně závisí na 
srážkách. Když se povedou jedno, dvě suchá léta za sebou, tak každá řeka 
povážlivě klesne a historické zápisy tvrdí, že jednou totálně vyschla i 
Vltava. To musel být katastrofální rok. Řeky neměly vodu, protože 
nepršelo. Dost nyní přebíhám, ale po postavení vodního díla Želivka se 
tvrdilo, že jsme přišli o vodu. To jistě, ale zase pamatuji roky, kdy ještě 
toto dílo nebylo, například v roce 1937 bylo málo vody a rok 1947 byl 
skutečně velice suchý rok! 

Otec měl štěstí, že díky svým cenám a kvalitě mouky, mohl zásobovat 
prosečnické sanatorium. V léčebně  bylo hodně lidí a měli svou pekárnu. 
V laboratoři pak zkoušeli potraviny, které odebírali. A zjistili, že otcova 
mouka přeci jen obsahuje píseček. Otec tedy přikoupil pračku. Na Dolní 
Sázavě to byl první mlýn, který měl pračku a pral obilí. Protože studna na 
dvoře ve mlýně měla malou kapacitu, nechal kvůli té pračce vykopat 
novou studnu. Rozbor vody ukázal, že je nezávadná, ba výborná. To víte 
těch vtipů, co jsme si užili, že je to voda ze hřbitova. Studna naproti přes 
silnici byla také dobrá, zásobovala celou hospodu. Voda tekla 
samospádem přímo do hospody. Bohužel už je zasypaná... 

Přívoz byl slavný i tím, že tam byly tři mlýny. Všechny klapaly a trochu 
si konkurovaly, prostě určitá rivalita tam byla. Všichni se museli snažit, 
aby dobře sloužili sedlákům.  Kolik se dostane otrub a mouky, když se 
jde vyměnit metrák obilí.  

Nám se hospodářství celkem dařilo, protože se o něj staral dědeček 
Antonín Počepický, maminčin tatínek, který se celý život věnoval 
zemědělství. Byl z Krásné Hory u Sedlčan a  vyučil se kloboučníkem. 
Jeho otec podnikal na Vltavě, měl šífy a dědečkův nejstarší bratr byl 
plavec těch šífů do Prahy. Po Vltavě vozili kámen, písek. 

Ten děda, když se vyučil kloboučníkem, tak podnikl takzvaný vandr po 
Rakousko-Uherském mocnářství. Po návratu začal hned podnikat, 
pronajímal si statky a dařilo se mu. Samozřejmě ale, že když byl potom u 
nás, tak se občas nepohodl s otcem. Děda na otce nadával, že něco špatně 
rozhodl a máma je pak musela usmiřovat. Dokázali na sebe i žalovat, 
kolik kdo vypil piv. Děda měl svou komůrku dole ve mlýně. Vedle byly 
schody, strašně strmý – až do nebe, ty vedly na půdu, kde byl můj 
pokojík. 

Otec financoval i strojové vybavení mlýnu, přestože jsme byli v nájmu. 
Janeček mu totiž slíbil, že nám  mlýn výhodně odprodá. Otec mlýn 
skutečně zveleboval. Byl tam pořád nějaký montér. Jedna továrna na 
mlýnské stroje byla v Praze a druhá -  Prokop a synové v Pardubicích.  



Po železnici se k nám mohla dopravit bez problémů nová mlecí mašina. 

Když jsme se do mlýna přistěhovali, tak jsme v tom velkém baráku 
poměrně mrzli. Topilo se uhlím. V kuchyni bylo v létě, v zimě teplo. 
V ostatních dvou pokojích už ale takové teplo nebylo, tam se takzvaně 
teplo pouštělo. Ale když bylo mínus dvacet, tak bylo zle. Teprve až když 
se otec trošičku zmohl, přeci jen stále splácel dům v Týnci, tak koupil 
malé dynamo pro nás. Skutečně jsme pak topili a vařili ze svého proudu, 
což byla úžasná úleva. V každé místnosti byla velká elektrická kamna. A 
když v neděli mlýn stál, tak se přes přepínače pustil normální proud. 
Proud do sítě se neposílal, protože mlýn dost spotřeboval a turbína se 
musela často opravovat. 

Pamatuji několik velkých dřenic, kdy obě cesty podél řeky byly zavalené 
ledem. Ledy nadržovaly vodu, jak šly odshora. Pak je voda protrhla a 
valila se celým řečištěm. Vzpomínám na smutný obrázek, jak voda někde 
vzala boudu i se psem. Bouda plavala a na stříšce byl přivázaný pes, 
odsouzený k smrti. Poslední z velkých dřenic, co jsem ve mlýně zažil, 
byla v březnu 1947. Všechny válečné zimy byly poměrně dost tvrdý. 
V zimě 1943 dřenice strhla přípravné práce k mostu v Kamenném 
Přívoze, který stavěla německá firma asi tak deset metrů pod stávajícím 
mostem. Stavba souvisela s cvičištěm v Lešanech a lidé před ní varovali. 
Němci postavili do lešanského vojenského lágru z Prosečnice také 
dřevěný most. Byla to sice v podstatě lávka, ale unesla i auta. Dřenice ji 
také rozsekala, zůstaly tam pouze betonové nosníky. Vesničané chytali to 
krásné dřevo a Němci nařídili, že ho musí odevzdat. Nakonec to dopadlo 
dobře. Říkalo se, starosta německému veliteli vysvětlil, že je místním 
zvykem, že co vezme řeka, tak to patří tomu, kdo si to chytne. To byl 
myslím starosta Domáček. 

Život za 1.republiky, kdy jsem byl dítě, byl poznamený krizí, chudobou. 
V lomech byla omezená práce, protože nebyl odbyt. V prosečnickém 
lomu byla také velká stávka, kvůli propouštění a malým platům. Tady to 
byl samý komunista, protože to byl chudý kraj. Náš Bohouš Bernardů byl 
členem stávkového výboru a vyprávěl mi, jak to bylo dramatický. Učitelé 
dělali, co mohli, aby se pomohlo dětem rodin, kde byla největší nouze. To 
byla skutečná krize a vím, že jsem párkrát přivedl domů mámě pět, šest, 
sedm spolužáků, kteří se u nás najedli. Maminka dělala denně dva velké 
hrnce polévky pro chasu a pro nás. A potom ještě vařila žebráckou pro 
tuláky a žebráky. Tak my jsme si vzali tu žebráckou a docela nám 
chutnala. 

Přestože byla bída, tak kulturní i sportovní život se nezastavil. Sportovní 
klub v Kamenném Přívoze vznikl v roce 1931, v Oujezdci byl o rok dříve 



u řeky na Štrachovci. Oba kluby se pak spojily. Hřiště v Přívoze se 
budovalo na místě, kde je dnes. Otec se zeptal pana Janečka a ten proti 
tomu nic nenamítal. Terén bylo potřeba urovnat, protože byl strašně 
z kopce. Dětské hřiště bylo v Oujezdci Na Drahách, kde také cvičili 
místní hasiči. 

Místní život začali rozhýbávat pražští hosté, kteří byli ubytovaní po 
hospodách, hotelích a lidech. Místní se přes léto uskrovnili, odstěhovali 
se do stodoly, byt nechali Pražákům a tím si přivydělávali.   

Život tu byl pestrý. Myslím, že v místní kronice se zapomnělo na 
kočovné herce, takzvanou šmíru. Přijeli vždy jednou za rok, v létě. To 
měli štaci Posázavím, protože věděli, že je tu hodně  pražských hostů. 
V létě přijeli na čtrnáct dní do hospody U Horů. Byli tam ubytovaní nebo 
někteří si našli ubytování po chalupách. Obdivuhodné bylo, jaký měli 
repertoár. Když byli potřeba komparzy, tak si najímali místní ochotníky 
nebo děti. Díky tomu se venkov seznámil s díly našich klasiků. Šváb 
Malostranský v tu dobu vydával divadelní hry.V Praze již fungovaly i 
půjčovny pro divadelníky.  

Místní Divadelní spolek Tyl vznikl v roce 1910. Fungoval asi 10 až 15 let 
a pak už se tolik nehrálo. Ochotnické divadlo bylo nejen v Přívoze ale i 
v Oujezdci. Já jsem se zapojil do divadla až během války, jako puberťák, 
to mi bylo asi 17 roků. Poprvé jsem hrál v představení „Úsměvy a kordy“ 
od dramatika a dramaturga Národního divadla Franka Tetauera. Byla to 
taková rytířská veselohra. Potom mě zaangažovali hasiči do operety jako 
nápovědu. Ale tam jsem brzy skončil. Protože já jsem napovídal tak, jak 
jsem si myslel, že mají hrát a oni mi řekli, že urážím herce. Já jsem si to 
ve své mladické naivitě neuvědomil. Ke konci války byla divadla už  
všude zakázaná. Taneční zábavy také, takže se tancovalo načerno. 

Během první republiky již také putovaly cirkusy. Cirkus Humberto, 
Cirkus Kludský byly v té době již mamutí. Ale existovaly i malé „mini“ 
venkovské cirkusy, které měly jednoho medvěda, jednoho hada a opičku, 
cvičené dva pejsky a kočky. A s tím objížděly vesnice a vystupovaly na 
jevištích hostinců. V Přívoze hráli U Šibalů nebo U Suchých, na druhé 
straně řeky pak Na Věníku. Málokdo z cirkusů měl v té době šapitó nebo 
bylo miniaturní, třeba o průměru 10 metrů, plátěné a potrhané. Dalšími 
kočujícími umělci byli kouzelníci. Kouzelník  neboli eskamotér toho 
mnoho nepotřeboval. Pouze sebe, kouzelnické rekvizity a asistentku. U 
Horů byl místní největší sál se stálým jevištěm, takové nemělo ani Jílové. 
To se jeviště dočkalo, až když vystavělo Sokolovnu. Na svých štacích se 
tu zastavovali i jasnovidci a hypnotizéři. Hypnotizéři měli největší úspěch 
u dětí. A od pětatřicátého roku sem do vesnic začala zajíždět pojízdná 



kina. To byl vrchol techniky! Já viděl dokonce promítačku na kliku! 
Němé filmy byly pro nás nezapomenutelným zážitkem. V hospodě Na 
Věníku, kde byla kapacita padesát až sedmdesát lidí, bylo vždycky plno, i 
když lidi museli korunu obracet v ruce.  

Objevovali se tu i muzikanti, šumaři, kteří prošli třeba celé Rakousko 
Uhersko a prošli i kus Ruska. Loutková divadla! Všichni o sobě hrdě 
prohlašovali, že jsou potomky slavného Matěje Kopeckého a skutečně 
někteří se i jmenovali Kopecký. Když si vezmeme, že každý ten 
komediant měl deset dětí, tak to bylo „překopeckováno“. Jednou jsem 
vezl jednoho loutkáře na zájezd do Lešan, Netvořic a Krhanic, to už jsem 
měl náklaďáček. Pomáhal jsem mu postavit scénu a dokonce jsem i 
účinkoval s ním. 

Další vzpomínky na první republiku: dráteníci a brusiči. Potulní 
prodavači látek, drobného textilu...Život  byl velice pestrý, vesnice byla 
pořád zaplněná lidmi, kteří šli za svým chlebem. Dnes jsou vesnice 
vylidněné, všichni sedí u televize, pohybujeme se v autech.. 

Samozřejmě, že byla určitá řevnivost mezi vesničany a Pražáky. Vedro 
jako blázen a místní musel jít na seno, zatímco si Pražák sedl do stínu 
nebo se šel vykoupat. Pražské děti říkaly místním „burani“. Oni se cítily, 
že jsou něco lepšího. Je pravdou, že my, místní děti, jsme na ně měly 
spadeno. Když jely na lodičkách, tak jsme se snažily je vyklopit. Za celé 
léto tudy projíždělo tak 10 kanoí. I já jsem byl majitelem žebrového 
kajaku.  

Je pravdou, že na šíření sportovních aktivit mají Pražáci a chataři tady 
nehynoucí zásluhu. Díky nim se tady objevil fotbal, hokej, volejbal, stolní 
tenis. Samozřejmě, že  z počátku soupeřili mezi sebou, ale záhy začali 
soutěžit s venkovskými kluby. Na tom se také podepsala trochu ta krize. 
Spousta mladých Pražáků nemělo práci, a tak tady přežívali a přitom 
naučili místní novým sportům. Pamatuji si kluky mladší, než jsme byli 
my, ale ti už toho uměli... Nám bylo deset a koukali jsme na ně jako na 
bohy. Byl tady jeden,, takový správný žižkovský grázl. Ten tu naši partu 
ovládl a my najednou poslouchali jeho. Prostě přepral naše vůdce a bylo 
to. Chaty se začaly stavět tak v pětadvacátém  roce. Do té doby jich tady 
bylo jen pár, převážně sruby. Třeba na Jiříkově jezu. 

Hokej se nejdřív hrál na řece, pak byly Losy a pak se hrálo v Oujezdci. 
Během válečných let bylo hřiště na řece blízko mostu,  ale už jsme 
pošilhávali po Losích. Zakladatelé byli Vlastík Papírníků, Tonda Stibůrků 
a já. Na nás se pak začali nabalovat další: Honza Svoboda  ,Hřebík,  
Honza Miltů ze  Žampachu, Láďa Troníčků z hospody dole, z Borku 
kluci Papírníků a Šmídů. O Losích  jsem říkal, že to byl krásný rybník. 



Rozhodli jsme se, že ho zahradíme. To nám bylo tak patnáct až dvacet 
jedna let. Na Štěpána se nás sešlo asi dvacet kluků, dvacet koleček, 
krumpáče, lopaty a my jsme to zavezli za ten den. Ale ráno... Obyvatelé 
Důla byli probuzeni nezvyklým hučením. Kdyby tam někdo šel po cestě 
na Zastávku, tak by to mohlo dopadnout tragicky. Byli jsme mladí a 
pitomí. V 1946 jsme to už postavili pořádně i se stavidlem. A tak, jak 
jsme to udělali, to přežilo desítky let. V lednu 1944 a v dubnu 1947 tam 
při zápase praskl led. V roce 1949, když jsem přišel z vojny, tak jsme 
udělali osvětlení. Na to jsme si vydělali divadlem. Postavila se boudička a 
Olda Blažků komentoval zápasy pomocí primitivního mikrofonu.  Přišla 
nám zahrát i kapela a byla tam spousta lidí. Když jsme jeli hrát někam 
jinam, tak jsem kluky vezl na náklaďáku pod plachtou a samozřejmě 
s nimi hrál hokej.  

Pak ještě byly hezké doby na kluzišti v Kamenném Üjezdci. Trvalo to 
několik  roků, ale s oteplením a mírnou zimou byl konec. Režie za 
případný pronájem stadionu třeba ve Velkých Popovicích byla skutečně 
velká.. Historie ledního hokeje v Kamenném Přívoze  byla docela pěkná . 
Uvidíme, jestli se klimatické poměry někdy změní a mládež od  počítačů 
se vydá do zimní krajiny dýchat čerstvý vzduch !  

Starší přívozští kluci nás zase učili pytlačit ryby. Já  jsem v devíti letech 
uměl chytit řízka, prošpikovat ho a nalíčit. A jít pak ráno vybrat bolena. 
Sázava byla v podstatě horská řeka. To byla samá parma, tloušť. Kaprů 
tam bylo minimum. Boleni nebo štika to prohnala. A také sumci! To bylo 
ještě za Rakouska Uherska. V Přívoze líčili na sumce, chytili ho na 
kachnu. Ten sumec byl přes celý řeznický necky, to je asi dva metry a 
vážil 60 kilo. V zimě, když byly ryby pomalý a líný, tak jsme je chytali 
vidličkou přidělanou na klacku. 

Moje generace trávila celé léto u vody a na polích. Na ostrově u mlýna 
jsme pásli kozy. Třeba deset jich tam bylo. Postavili jsme si tam pece, 
z domova jsme přinesli nějaké hrnky, ze mlýna krupici, podojili jsme 
kozy a uvařili kotel kaše. Ta byla dobrá. Holky z krámu ukradly kakao, 
aby rodiče nevěděli. Ti se pak divili, že kozy nedojí. Když jsme šli někam 
na ovoce, tak jsme to nepovažovali za krádež, i když na nás sice křičeli... 

Firma Králík z Borku sídlila nad viaduktem a s jedním koníkem vždy 
v neděli ráno rozvážela zeleninu. A to už bylo slyšet od Hňupů: „zelí, 
okurky, mrkev, kapusta, karfiol! Okurky na salát!“ Firma Králík 
konkurovala  Kubíčkům, kam jsme chodili pro zeleninu my. S Ádou jsem 
byl stejně starý, s Tondou jsem byl ve všech spolcích. Rád jsem tam 
chodil, protože jsme s kluky pokecali. U Kubíčků to bylo takový 
romantický. 



Během války lidi dostávali přídělové lístky a bylo vše na příděl. Němci 
tohle „přídělové hospodářství“ celkem udrželi svou německou 
houževnatostí. Lístky měly omezení co se týče židovského obyvatelstva. 
Mouka, takzvané melivo, lidem na lístky nestačilo, takže se každý snažil 
ještě něco navíc získat. Potraviny se stávaly platidlem za protislužby. Byl 
to takový směnný obchod.  Když Němci začali válku prohrávat, tak se 
zesilovala kontrola. Velkou roli v tom hráli různí udavači, bohužel z řad 
Čechů.  

Skoro v každém mlýně se mlelo načerno. Kontrola množství obilí ve 
mlýnech byla obtížná. Známkou solidnosti mlynáře bylo, za kolik 
načerno semleté obilí prodával. Proto se brzy vyskytly pověsti o 
„keťasech“, kteří prodávali draze. 

Jeden chlapík ,který u nás ve mlýně získal mouku načerno, ji pak 
prodával v Praze za horentní sumu. Každý věděl, že se u nás mouka 
prodává za 20 Kč jeden kilogram a on stejné množství v Praze prodával 
za 100 korun! V Praze ho chytli Němci a on řekl: ano, mám to od 
Borovičků a dal jsem jim za to 100 korun. Takže si Němci pro otce dojeli 
a zavřeli ho. Plno mlynářů tohle odneslo životem obzvlášť po 
Heydrichiádě. Bratr maminky se pohyboval v Praze ve vyšších kruzích. 
Byl členem Plodinové burzy a okamžitě Němce uplatil, takže otec byl 
zavřený asi jenom čtrnáct dnů. Já, jako sedmnáctiletý kluk, jsem vozil  
mouku našim známým do Prahy. Najednou jsme se ve vlaku dověděli, že 
v Bráníku na nás čeká německá hospodářská policie. Jak vlak zastavil, 
začal jsem utíkat. Němci dělali i namátkové kontroly v tramvajích. 

Během války byla v Kamenném Přívoze celá druhá strana vyklizená. To 
byl vojenský prostor a smělo se tam jen na propustky. My, jako obyvatelé 
Kamenného Přívozu, jsme na tu druhou stranu směli. Konec války byl 
velice chaotický. Nikdo si nebyl jistý tím, co se stane, nebyl si jistý 
životem. Na to zákony neplatí. Viděli jsme nekonečné karavany Němců, 
civilistů. Každý utíkal před frontou. Přívoz byl na hranicích vojenského 
pásma. Nevědělo se, kolik je tam vojáků, kteří pojedou pomáhat bojovat 
Němcům v Praze. Procházeli tudy veliké svazky Němců. Šli ve dne 
v noci, aby se dostali do amerického zajetí. Šli přes Štěchovice na 
Rokycansko, kde už se blížila čára. Bylo to dost divoký. V hospodě U 
Horů vyprávěli, že tam v tuto dobu přišli Němci. Všechny vyhnali ven a 
sklep vykopali asi 4 metry pod silnici s tím, že hospodu vyhodí do 
vzduchu a udělají tak zátaras přes silnici. Nakonec to neudělali. Byl to 
nepředstavitelný zmatek. Nevědělo se, co bude, jak bude. My jsme se 
během těch čtyř, pěti revolučních dnů navštěvovali. Jeden ten úprk 
Němců jsem zažil u Macků. I když byl velký strach, tak tady to nakonec 
prošlo oproti jiným místům dobře.  



V Požárských lesích byli partyzáni. Pan Hora jim tam z hospody posílal 
jídlo.. 

Nikdy nezapomenu na příjezd Rudé armády od Oujezdce. Už se vědělo, 
že přijedou Rusové.  Tak jsme se taková malá parta shromáždili u Hurtů a 
najednou jsme viděli americká auta. My jsme tedy nevěděli, že to jsou 
americká auta. Chevrolet, Ford...a sem tam nějaké bojové auto. Vyskočili 
dobře odění důstojníci a to byli Rusové, kteří od Američanů dostali tato 
auta. Přijelo nejmíň takových dvacet aut plných vojáků, ale nesměli 
sesedat. Jenom důstojníci ano. A to byli inteligentní lidé. My jsme letěli 
do mlýna, jestli tam není nějaká lahev. Tak tam bylo nějaké borůvkové 
víno. Někdo jiný zase běžel pro šeříkové květy a zdobil auta, všeobecné 
nadšení. 

Za krátký čas přijela armáda, která měla za úkol obsadit území a pomáhat 
zřídit samosprávu. Na druhé straně Sázavy proti Krhanicím vznikl 
zajatecký tábor. 

Když to po létech hodnotím, bylo dobře, že na Prosečnici bylo vyšší 
velitelství, u nás byla větší bezpečnost. I tak se toho přihodilo dost, ale 
bylo větší dovolání. Tak jednoho dne přijelo dost vozů s úkolem, vybrat a 
sebrat nám ve mlýně vše, co půjde. Bylo to asi vyšší nařízení. Kukuřice 
sloužila jako hlavní potravina pro německé zajatce. Tak tam žádné 
dovolání nebylo, vše šlo bez nějakého potvrzení, platily zde zákony 
války.  

Ke konci války byl u nás jeden později velký činovník pro trochu mouky 
a říkal: vám pane Borovička tady necháme po válce postavit pomník, že 
jste tady lidem pomáhal. Asi čtrnáct dní po konci války přišel ještě 
s někým, měli odznaky a říkal: pane Borovička to černý mletí už 
přestane! To je podle zákona naší republiky trestné. A maminka mu řekla: 
„a kde je ta slavobrána, jak jste sliboval?“ A on jí odpověděl: „nepleťte se 
do toho  a nemařte úřední výkon.“ Jako po každé revoluci někteří lidé 
rychle otočili. Každá válka přináší změny. 

  Asi týden po revoluci přijeli na Obecní úřad ruští důstojníci, že každý 
den je potřeba vyslat na práci do sanatoria asi dvacet lidí. Že se můžou 
střídat po barácích, že jim to je jedno a že si to bude řídit Revoluční 
národní výbor, v kterém v tu dobu již byli komunisti. Obuvník pan 
Lněnička byl předsedou On byl legionářem, uměl rusky a měl za ženu 
Rusku. Takže každé ráno si pro nás přijeli dva Rusové a vedli nás přes 
pole, abychom se nerozutekli do Prosečnice. Já jsem tam byl vícekrát, 
protože jsem byl ve mlýně nejmladší. Tehdy mi bylo dvacet roků.  

Jednoho hezkého dne jsme šli lovit ryby po ruském způsobu. Podotýkám, 



že naši vojáci to uměli také. Na vojně člověk zdivočí a je pak těžké vše 
odsuzovat. Protože o mě přívozské dívky řekly, že rozumím lodím, přijeli 
si onoho hezkého dne pro mě čtyři Rusové na povozku, který byl asi do 
poloviny zarovnán minama a granáty. Jeli jsme na Brejlov, kde shodou 
okolností nějaký nešťastník zapomněl loďku. Voják odsekl provaz a já 
byl ten, koho posadili k veslům. Ledabyle házeli granáty i miny do 
poklidné vody a když se gejzíry vody uklidnily, plavaly po hladině 
chudáci ryby břichama nahoru. Posbírali je a jeli jsme  zpět. Kuchaři 
uvařili rybí polévku pro mužstvo a pro důstojníky. Na Prosečnici bývali 
většinou důstojníci.  Nejdřív tam měli Němci velitelství a pak je vystřídali 
Rusové.  

Čtrnáct dní nato další epizoda. Červen, strašný vedro. Starej Karel 
Prekšlů z Důla nahoře ,byl truhlář nebo kameník. Spolu jsme v Prosečnici 
přerovnávali velkou haldu cihel. Byli jsme špinavý od prachu a červení 
od slunce. . Přišel tam  mladej kluk v důstojnický uniformě. A brilantní 
němčinou na nás spustil: vy Němci zkurvený, vy jste prohráli válku a teď 
musíte takhle robotit, pracovat. Já jsem uměl taky německy. Teď jsem se 
já  namíchl, my nejsme žádní Němci, my jsme obyvatelé Československé 
republiky. A proč tady takhle dřeme, proč sem nejdou Němci? Protože vy 
se jich bojíte! To  by s vámi zatočili, kdybyste si sem vzali na práci 
esesmany. On mě poslouchal asi pět minut, praštil cigaretou, brigadýrkou 
a letěl pryč. Za týden jsme tam přestali chodit. Možná, že to zařídil. To 
víš, mně tenkrát říct:  vy Němci zasraný. Já byl vlastenec, dvacetiletý 
blbec.  

Rusové v Přívoze zůstali asi do listopadu. Pro nás ve mlýně nastala velká 
změna s příchodem ruského kapitána Ivana. Hned koncem května tam 
přišel nějaký důstojník, kapitán. Chlap jak hora. Někdo ho přivez už v 
květnu, že je tady ten komisař, který dohlíží na kvalitu mletí kukuřice pro 
Němce.. Spal na šalandě a byl u nás na stravě. Ale k jeho cti slouží to, že 
jednou za týden někam zmizel a přivezl třeba kus prasete nebo krávy. 
Máma musela péct, vařit, ale měli jsme se dobře. 

  A v červenci jsme u nás měli už druhého komisaře. Měli se tu dobře. 
Měli žold, jídlo, mohli chodit do hospod... užívali si, že přežili válku. 
Někteří ti vojáci ale přišli o život čistě z blbosti. Slyšel jsem případ, že 
jeden na Prosečnici pronásledoval nějakou českou ženu, spadl pod vlak a 
ujelo mu to obě nohy. Nechali ho na výstrahu vykrvácet. To se říkalo. 
Bylo tady i pár násilníků.  V tu dobu se už jejich velitelé začali bát a 
jakmile voják neposlechl, tak ho důstojník zastřelil na místě. V Lešanech 
bylo osm mladých ruských  vojáků kteří vypili kořalku - špatný líh, mají 
tam pomník. Každá obec se snažila mít své hrdiny... V Přívoze na 
hřbitově je také památník. Jak ale zemřeli, nevím. 



Asi deset dní po revoluci, v těch nejdivočejších dnech,přijela 
Malinovského armáda. Jednoho dne navečer zabouchali na vrata ve 
mlýně. Před vraty stálo deset povozů a dvacet vojáků. A že budou u nás  
spát. Naši už byli ze všeho vyčerpaní a já jsem řekl, že vydržím je 
ohlídat, aby mlýn nezapálili. Dovezli čaj. Pamatuji si, jak do malého 
šálku dávali tak deset kostek cukru. A pili,pili.  Některý odpadl a šel se 
vyspat do mlýna. A kouřili..., takže já jsem lítal z kuchyně do mlýna. A 
zůstal jsem tam s jedním, který vypadal jako nejslušnější. Ten se vůbec 
nenamazal. Začli jsme si povídat, uměl také německy. Vyprávěl, jak to u 
nich vypadá. Hladomor, cena lidského života žádná. Já jsem byl už od 
svých patnácti let dost velký knihomol a tatínek mi jednou přinesl 
takovou hezkou knížečku. Byly tam zprávy zpravodajů význačných 
evropských deníků, kteří jeli na oslavu 20.výročí VŘSR v roce 1937. 
Takže  já jsem o tom, jak to v Rusku vypadá, byl poměrně informovaný. 
Četl jsem legionářský knížky, viděl jsem legionářská divadla. No a tenhle 
Rus říkal, že je bývalý učitel a že se k tomuto oddílu, který už není 
bojový, ale jenom krade,  dostal za trest. A že jim hrozí, až je chytnou 
okamžité zastřelení. Říkal: jdi se podívat. A já šel a viděl jsem pod 
plachtou na voze plno bot, šatů a všeho možnýho. A pak odjeli, jakoby se 
po nich slehla zem.  

Už tenkrát bylo vidět, že jsou komunisti jakoby na vše dopředu 
připravení..Totéž se odehrávalo na Přívoze. Dobrovolně jsem šel dělat 
obecního tajemníka . To už se na okresu zajímali, co to je v Přívoze za 
exota, který píše zprávy pravopisně správně a na stroji. Předseda 
Lněnička měl ke mně proslov: vykašli se na mlejn, to stejně nikam 
nepovede. Jdi do státních služeb. Já jsem mu to moc nevěřil. Váhal jsem, 
jakou si zvolím budoucnost. Jestli úřednickou nebo mlynářskou. Zažil 
jsem asi dvakrát třikrát hádky na Národním revolučním výboru, když 
přišli zástupci nově vznikajících politických stran a utkávali se 
s komunistama. To nebyly ještě volby a oni už tam chtěli mít nějakého 
zástupce. Třeba lidovci. To dělal Hubert. Sociální demokraty, myslím, si 
nedovolil nikdo na Přívoze zakládat. V létě 1945 proběhl na hřišti velký 
mítink občanů. Na malé tribunce stáli tito zástupci a pod nimi třeba sto 
lidí. A tam se ustanovili ty politické strany. Na toho Huberta neskutečně 
sprostě řvali, tahali ho zezadu z té tribunky a já tam byl jako orgán, který 
měl průběh zapsat. Týden potom byla obecní schůze a tam zase přišli tito 
zástupci a došlo opět k hádce. Já, se svým mladickým elánem, jsem se 
neudržel, vyskočil jsem a sjednal si slovo. Vychrlil jsem historii Čechů až 
po Masaryka a První republiku. A že bychom si měli vážit toho, že jsme 
konečně svobodní a být jednotní. To už jsem předtím mluvil o 
Svatoplukovi. Semlel jsem všechno i Říp a praotce Čecha, jmenoval jsem 
všechny význačné panovníky a všechny osvícence. Jejich reakci jsem 



neslyšel, protože jsem potom práskl dveřma a už jsem se na výboru nikdy 
neukázal. Do té doby jsem tam párkrát  týdně zadarmo pracoval, přitom 
jsem dělal divadla, spolky. Doma jsem se v práci moc neangažoval. Až 
jsem byl za to od otce kritizovaný. Říkal: kdybys tu mlynařinu dělal tak 
jako spolky, tak to by bylo dobrý. To by se mi líbilo. Já jsem si zas 
jednou k rodině dovolil takový projev, to jsem měl z knížek, že každá 
válka přináší obrovské změny. To znamená, že žádný mletí nebude a že 
by bylo nejlepší z mlýna udělat elektrárnu. 

Epizoda s Rusem Ivanem. To už vypadalo, že se Ivan bude loučit, byl 
listopad, neděle večer a celá rodina byla shromážděna v pokojíku. To 
znamená tři sestry,švagrové, táta, máma, děti a měli jsme takovou 
slavnostnější večeři. Netrvalo dlouho a švagrové se pustily do milého 
Ivana kvůli politice. Jako důstojník, který byl od mládí v armádě, 
obhajoval, jak to v Rusku chodí. Debata se přiostřila, Ivan se postavil a 
řekl: vy všichni budete rabotat pro Sovětský svaz. Já jsem vylít s tím, jak 
si to představuje, že my jsme svobodná republika. Kolikrát jsem si na něj 
potom vzpomněl Důstojníci byli školení, jak to tady všechno bude 
vypadat. A my jsme od toho našeho Rusa dostali také takové školení, že 
už nás pak asi nic nepřekvapilo. Pouze mé nejmladší sestře a švagrovi se 
podařilo utéct do Ameriky. Vlastně utéct ne, měli na všechno povolení. 
V roce 1946 se jim tady narodila holka a v lednu 1947 odjeli. Švagr tam 
měl rodiče a bráchu, kteří tam odešli už před válkou. Po únoru 1948 mi 
samozřejmě komunisti do posudku napsali, že sestra emigrovala.  

V roce 1946 jsme ještě mleli. To byl poměrně takový svobodnější rok, 
Rusové už tady nebyli. I když na vesnicích a ve městech probíhala 
stranická válka, protože se na květen chystaly první svobodné volby, do 
kterých šly čtyři strany: KSČ, Sociální demokracie, Lidovci a Národní 
socialisté. Na oknech, na vlacích, na sloupech byly nalepené plakáty: 
Volte č.1! nebo Volte č.2! Protože jsem byl už měsíc a půl plnoletý, šel 
jsem nejen volit, ale byl jsem dokonce členem volební komise. Pozoroval 
jsem ten frkot. Nálada mezi některýma lidma úžasná. Někteří šli volit i 
s vlajkami – manifestačně.... a dozvěděli jsme se, že to komunisti 
s převahou vyhráli. Mohl za to venkov. Předvolební boj s mítinky 
politiků, kteří slibovali a slibovali. Tehdejší ministr zemědělství, Slovák a 
komunista Ďuriš měl pro venkov úžasnou výzvu: „vezmeme pole pánům 
a dostanete je vy, chuďasové!“ A na dělníky v továrnách zase platilo: 
„vezmeme továrny!“ Ty největší továrny, hutě, doly už zabraly 28.října 
1945. A tak se stalo, že volbami byla na Přívoze stvrzená vláda 
komunistů, ale pořád to ještě s nimi trochu šlo. Ještě jsme mohli sedlačit.  
Já jsem porád vrčel, že chci náklaďák, protože rozvážení mouky bylo 
nepohodlné.  



Přišel  rok 1947, proslavený suchý rok, kdy sklizeň byla pramalá.                
Zažádal jsem si o půlroční náhradní vojenskou zálohu místo toho, abych 
musel na dva roky na vojnu. Jako důvod jsem uvedl stáří rodičů. V létě, 
akorát jsme mlátili obilí, mi přišla odpověď, že se žádost zamítá a že 
1.října musím nastoupit na dva roky. Otec pochopil, že je konec. Dobytek 
a nářadí se muselo rozprodat, rozdat. To už jsme měli za sebou rok, kdy 
jsme byli na všechno sami, protože chasa odešla osidlovat pohraničí.  

Na vojně jsem se dostal, jako člověk s maturitou, do záložní důstojnické 
školy v Berouně. Když jsem se vrátil v září 1949 na Václava z vojny, 
zavolali si mě na Národní výbor a ukázali mi dopis, kde na základě 
paragrafu 55 se uvádělo, že majetek zrádců, kolaborantů, Němců a 
Maďarů je znárodněn. Jednalo se o zbylý majetek továrníka Janečka, což 
byl statek v Podorlicku a mlýn s polnostmi v Kamenném Přívoze. Takže 
jsem byl jmenovaný národním správcem mlýna a dostal jsem i na to 
papír. Měl jsem povinnost starat se o pole a mlýn, který nám také zatím 
ještě nechali.  

V té době začal nátlak na přívozské a oujezdské sedláky, aby založili 
JZD. Ti pochopitelně odmítali.  Já jsem v roce 1950 ještě zasil i sklidil. 
Na polnosti, které otec pronajal sedlákům, něco Šibalovům a víc 
Janglovi, když jsem šel na vojnu, byla uvalena národní správa. V roce 
1950 už někteří lidé z obce honili kariéry v Jawě a Metazu.  Začali mě 
dusit a měl jsem spoustu nepříjemností. V dubnu 1951 mě zbavili vedení 
mlýna a náš stárek Jan Bernard byl jmenovaný národním správcem. Oni 
věděli, že určití lidé nás nemají za vyvrhele a že je těžko nás vystěhovat. 
Říkali jen: v Týnci máte barák, měli byste to tam lepší... Naše rodina ve 
mlýně žila do roku 1950, kdy komunisti Janečkův majetek zestátnili. Jako 
správce tam v roce 1951 nastoupil pan Karásek.  

Vystěhování předvedli u Janglů. Ti museli nuceně odejít. Každá obec 
musela mít svého kulaka, kterého vystěhovali, aby lidé měli strach. Já 
jsem to zachránil tím, že jsem s náklaďákem začal jezdit v Lešanech. Pak 
nám ho zabavilo ČSAD, tak jsem tam šel pracovat. Přestože mlýn už 
patřil pod Holešovice, stále jsem tam ještě měl místnost . V Přívoze jsem 
byl do léta1952.  

V dalším životě jsem si s sebou nesl označení „politicky nespolehlivý“. 
Po svém odchodu z Kamenného Přívozu jsem chtěl získat práci v 
Oblastním loutkovém divadle v Mariánských Lázních, kde kamarád Aleš 
Volemanů dělal výpravu. Aleš byl vystudovaný architekt, měl bratra 
Dalibora, který vystudoval  železniční stavitelství a byl starý se mnou. 
Aleš byl o dva roky mladší. Chatu měli nad Přívozem už před válkou, to 
jsme se hodně kamarádili. Oba hráli divadlo u nás i v Jílovém. Aleš 



v roce 1952 začínal v těch Mariánských Lázních a dal mi vědět, že se tam 
uvolnilo místo účetního a  referenta. A také řidiče malého autobusu, který 
by vozil soubor po představeních. Prostě ve všech těch třech profesích 
jsem mohl pracovat docela na úrovni. Aleš napsal, je to prima práce pro 
tebe, pošli žádost s posudkem třeba od sportovního  klubu nebo 
ochotnického spolku. Posudky jsem nečetl, ale prý bych mohl podle nich 
hned dělat hodně velkou šarži někde na ministerstvu. ...ale ouha! Každý 
takový posudek musela schválit komunistická strana, a ta poslala asi 
pěknou blbost. Tak se jednoho dne ozval telefon a že prý soudruh 
Voleman se má dostavit na odbor kultury krajského úřadu v Karlových 
Varech. A zde ho pěkně seřvali s tím, že je třeba pro takového vyvrhele 
jako jsem já hned dojeti a v poutech dát do Jáchymova. To se lidem 
stávalo, že se tam ocitli třeba i bez soudu. Aleš samozřejmě prosil, že je 
to asi osobní pomsta, že nic špatného jsem nedělal, že se to vysvětlí. 
Dopadlo to dobře. V tu dobu jsem už jezdil i s nákladním autem ČSAD 
Praha a ti se mne také zastali. To píši proto, aby i dnes neznalí čtenáři 
viděli, že jsme to tenkrát neměli vůbec jednoduché  a až si zase s chutí 
zanadávají prý na naši nedokonalou demokracii...  

Takových legrácek jsem zažil ještě hodně. Měl jsem to štěstí, že jsem 
svůj život prožil v dost vzrušené době.  

Ale měli jsme úmluvu, vzpomínat na můj pobyt v Kamenném Přívozu. 
Na své dětství a mládí vzpomínáme někdy dost v růžových brýlích, to je 
samozřejmé. Párkrát jsem při svém vyprávění růžové brýle odložil. Snažil 
jsem se, nikoho nejmenovat, ti lidé většinou již nežijí a potomci přeci 
nemohou za to, co se nespravedlivého dělo. Rád, jako každý, na časy 
minulé vzpomínám a přeji vám všem prožívat jen dobré osudy. 

A naší republice přeji jen to dobré! 

 

 

13.3.2016 zapsala Věra Weinerová 


