
Sáňkovalo se i potmě 

„Celou zimu se sáňkovalo od Křížku až dolů k řece, i večer, potmě. Když jelo auto, 

tak jsme  uhnuli stranou, ale to bylo tak jednou za zimu“, vzpomíná rodák 

z Kamenného Přívozu Karel Povolný (1923). 

„Na Mikuláše jsme se těšili, vyhlíželi jsme, kdy už půjde a naslouchali, kde uslyšíme 

čerta chrastit řetězy. Já jsem mámě i tátovi říkal, že je divný, že ten náš Mikuláš měl 

sukni jako babička. Recitoval jsem básničku: Peřina se roztrhla, panímáma naříká..., 

ale dál už si to nepamatuju. Večer na Mikuláše jsme si stejně ještě dávali za okno 

punčochu a ránou cestou do školy jsme se s ostatními dohadovali, kdo tam měl 

brambory, mrkev, uhlí nebo třebas i čokoládu. 

Ježíškovi jsme psali obyčejně s klukama ve škole. Mým snem byla koloběžka nebo 

kolo, ale to jsem dostal, až když jsem byl starší a vlastně bylo zděděné.  

Máma před Vánocemi pekla vánočky a cukroví. Nejradši jsem měl cukroví 

s kakaovou polevou. Kapra jsme kupovali tady u řezníka nebo jsme pro něj jeli do 

Týnce vlakem. Venku jsme měli vanu a tam si plaval až do Štědrého dne. 

Ráno na Štědrý den jsme šli s tatínkem k lávce uříznout stromeček, který jsme pak 

s bráchou Jirkou zdobili. Dávali jsme na něj šišky, svíčky, jablíčka a oříšky balené do 

celofánu. Protože jsme chtěli vidět zlaté prasátko, oběd nebyl. Odpoledne tatínek 

chodil na pivo k Šibalům. Maminka zatím chystala  rybí polévku, kapra a bramborový 

salát, který jsme jí s bráchou ujídali, než byl kapr hotový. Štědrovečerní večeře byla 

vzácná hostina, kde se občas objevilo i pár pomerančů, fíků nebo datlí. Na stole také 

nesměl chybět vánoční Kuba. Po večeři jsme chodívali s ostatními dětmi okukovat 

stromečky v okolních domech, které se stavěli většinou k oknům, aby byly vidět 

zvenčí. A tak jsme hodnotili, jak je který nazdobený a zda na něm hoří i svíčky. A 

také se šlo ještě sáňkovat a někdy jsme šli s našima na Půlnoční do kostela. 

Následující ráno jsme nemohli dospat, jestli pod stromečkem objevíme vysněný dárek 

– nějaké autíčko nebo vláček. A vláček tam jednou skutečně byl - na klíček. To byla 

radost stavět ty koleje. Prádlo nebo punčochy nás moc nezajímaly. Mamince a 

tatínkovi jsem většinou dával něco namalovanýho. Dárky se pod stromeček nebalily. 

K obědu bylo ještě jídlo z předchozího dne a odpoledne jsme se vydali rozsvítit 

svíčky na hřbitov. A tatínek navečer zase mířil k Šibalům. Za maminkou si zase 

chodila velmi často povídat paní Váňová, která bydlela kousek od nás. 

Druhý vánoční svátek jsme navštěvovali babičku a dědu. Na Žampach pěšky, pak 

přívozem na druhou stranu a pak opět pěšky až do Třebsína.  

Během zimních prázdnin jsme s velkou partou kamárádů celé dny sáňkovali nebo 

bruslili na řece. S mladším bráchou jsme se hádali o šlajfky, které jsme měli 

dohromady. Vždycky jeden bruslil a druhý se klouzal. Tam, kde je Bílov, tak tam 

jsme lyžovali na upravených prkýnkách ze sudu. Docela dobře se s nimi i skákalo 

z mezí. Během zimy se pořádaly po hospodách zábavy a plesy. Když maminka šla 

s tatínkem na  ples, těšili jsme se, že vyhrají v tombole něco dobrýho, třeba 

pomeranče. 

Na svátek Tří králů  jsme obcházeli všechny domy v okolí. Vždycky jsme dostali 

nějaký peníz, vajíčko nebo pečivo. 



 

Po Vánocích nám bylo trochu smutno, že zas do dalších zbývá celý rok a že 

zas musíme do školy. Děti, co chodili do školy z Hostěradic, Rakous a Krňan, vítali, 

když byla řeka zamrzlá. Cestu si krátili přes led tam, kde byl přívoz.  

Hospody v tu dobu neměly žádné chladírny, a tak se z řeky vysekávaly velké 

kvádry ledu. Když byla fůra plná, svážela se koňmi do hospod na chlazení piva. Led 

vydržel až do léta.  

Když se led začal lámat, jezdili jsme na krách. Kolikrát jsme se vykoupali a vraceli  

se promočení domů.  

A pak přišla dřenice, odcházely ledy. Když praská led, to je hroznej rámus. Řeka 

šuměla i zavřeným oknem. Řeka šuměla  kolik dní.  

Ze vzpomínek Karla  Povolného (nar.1923)  

 


