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Kronika našeho rodu. 

 

Mé jméno je Albína Buriánková, rozená Horová a tuto kroniku našeho 

rodu píši na žádost svých potomků. Narodila jsem se dne 25. listopadu 

1920 v Kamenném Přívoze jako prvorozená dcera hostinského Václava 

Hory. O nositeli jména, mého dědy Josefa Hory, vím jen z křestních listů, 

které si musil každý opatřit za německé okupace ve čtyřicátých letech. 

Dědeček i babička zemřeli před mým narozením. 

Můj otec Václav Hora narozený 8. 9. 1888 v Petrovicích na Sedlčansku, 

byl synem Josefa Hory a Albíny rozené Babánkové. 

Josef Hora narozený 22. 10. 1844 v Černovsi č. 11 (okres Přeštice, 

poblíže Nepomuku), jeho otec byl Šimon Hora, knížecí poklasný z 

Oustrašic, syn Vojtěcha Hory z Radochov a matky Kateřiny Šebové z 

Radochov. Jeho matka se jmenovala Jana Tykalová, dcera Jana Tykala 

sedláka z Černovse a matky Kateřiny rozené Kličkové z Vostřetic 

(Černoves patřil farním úřadem do Měčína). 

Matka mého otce Václava Hory byla Albína rozená Babánková, dcera 

Jana Babánka (v románech Jana Morávka zvaného Hanzín). Její matka 

byla Jana rozená Kolihová, dcera Václava a Pavlíny Kolihových z 

Jílového, byl to vážený měšťanský rod. Babička Albína se narodila 15. 9. 

1852 v Kamenném Přívoze č. 16, to byl hostinec, kde se říkalo „Na 

domě“ a někdy také panská hospoda, jako nejmladší dcera. 

Jan Babánek měl tři dcery. Annu, která se provdala za jílovského sedláka 

Holuba, později zakoupili hotel v Trutnově. Neměli žádné děti. Druhá 

dcera Kateřina se provdala za Karla Morávka, řezníka z Jílového. Měli 

syna Karla, který byl řezníkem v Kamenném Přívoze a dceru Marii, oba 

zůstali svobodní a zemřeli v domově důchodců v Hostěradicích. 

Nejmladší syn Jan byl redaktorem v Melantrichu v Praze a stal se 

spisovatelem Posázaví. Oženil se a měl dceru Pavlínu provdanou 

Pilzovou. Rod Babánků měl osvícené potomky, kteří byli v naší obci 

nositeli kultury a pokroku. Vlastnili v Kamenném přívoze tři mlýny a 

mému pradědu Janovi zakoupili od vdovy Rusé hostinec č. 16. O mlýny 

se podělili jeho bratři. Pro úplnost posloupnosti, musím o tom napsat 

více. Mlýn zvaný „Třískov“ v Kamenném Přívoze č. 1, vlastnil v roce 

1785 Kašpar Babánek. Nevím, jak se dostal mlýn do vlastnictví mlynáře 

Růžičky. V roce 1838 se přiženil do mlýna Vojtěch Babánek, nejstarší syn 

ze mlýna „Pod skalou“ číslo 22 a v roce 1843 jej vyměnil se svým 
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švagrem Václavem Kautským, manželem sestry Žofie. Kautský, než se 

přiženil do mlýna Pod skalou, byl správcem statku Teletín. Mlýn Třískov 

prodal stárkovi Vamberovi a ten ho předal své dceři a zeťovi Prokopu 

Maškovi mlynáři z Libřice. Rod Mašků vlastní mlýn již ve čtvrté generaci 

s tradicí, že syn dostal vždy jméno Prokop. Mlýn č. 37 na druhé straně 

řeky, zvaný „Druhostranský“krátce vlastnil syn Jana Babánka – Josef. 

Oženil se s bohatou pražskou měšťkou Vilemínou a měli jediného syna 

Oldřicha, který v roce 1914 padl ve válce. Mlýn pak v roce 1922 koupil 

Prokop Mašek, ten ho potom prodal Janu Mužíkovi a ten opět Františku 

Suhradovi. 

Třetí mlýn zvaný Pod skalou, je s našimi předky spjat nejvíce. Byl to 

mlýn, který patřil dvoru Lešany. Byl součástí rozsáhlého panství pražské 

kapituly (církevní majetek). Po smrti mlynáře, jehož jméno neznám, byl 

na mlýn přikázán stárek z mlýna Brejlov, jmenoval se Kašpar Babánek. 

Musíme mít na paměti, že se to událo v osmnáctém století a tehdy byli 

všichni lidé až na nějaké výjimky, nevolníky. Tento Babánek se však s 

příkazem vrchnosti nechtěl smířit a z mlýna utekl za hlasem svého srdce 

zpět na Brejlov, kde měl známost s mlynářskou dcerou. Byl za tento čin 

potrestán, ale pak mu bylo dovoleno, aby se s vyvolenou oženil a poté se 

manželé vrátili na mlýn Pod skalou a od té doby byli zde usazeni 

Babánkové. 

Na počátku 19. století koupil Jan Babánek od lešanské vrchnosti mlýn a 

stal se svobodníkem. Jak jsem se již zmínila, byl to rod osvícený a bohatý 

na potomky.  Jan Babánek měl pět synů. Vojtěcha, Josefa, Jana, 

Emanuela, Karla a dceru Žofii. Judr. Emanuel byl známý kanoista, zabil 

se na motocyklu v mladém věku. Od dcery Žofie pochází i rodina 

Vyskočilů z Prahy. Po výměně mlýnů mezi Žofií Kautskou a Vojtěchem 

Babánkem byl mlýn Pod skalou kolíbkou všech potomků Babánků. 

Vojtěch předal mlýn synu Janovi a ten synu Antonínovi mému pra – pra 

dědovi. Antonín měl syny. Antonína, Josefa, Kašpara, Karla a Jana. To 

byl můj pradědeček. Antonín zdědil mlýn po otci, Josef mlýn 

Druhostranský a Janovi byl zakoupen hostinec č. 16, Karel hospodařil ve 

statku v Jílovém, jeho potomci jsou jílovští Babánci a Mudr. František 

Babánek v Týnci nad Sázavou. 

Syn Antonína Babánka Vojtěch se dostal do tíživé situace následkem 

výplat věna svým sestrám, také sňatkem se svou sestřenkou Albínou 

Horovou, ale i důsledky z první světové války musel mlýn prodat pražské 

železářské firmě L.G.Bondy v roce 1917. Bondy prodal mlýn Františku 
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Janečkovi továrníkovi v Týnci nad Sázavou. Za zbytek získaných peněz 

zakoupil Vojtěch ve 20 tých letech mlýn Soukeník od Jana Beneše, bratra 

presidenta Edvarda Beneše. Soukeník leží u Plané nad Lužnicí proti 

Sezimovu Ústí. Bohužel, hospodaření na mlýně se již nemohl ujmout syn 

Vojtěcha a Albíny, Vojtěch. Po roce 1945 a zvláště po roce 1948 bylo 

soukromé podnikání znemožněno. 

Osud mlýna pod skalou byl pestrý. Po odstěhování Babánkových na 

Soukeník si mlýn krátce pronajal Josef Wittmajer s Boženou rozenou 

Horovou. Tady se musím vrátit k rodině Horově. 

Již jsem se zmínila o Janu Babánkovi a jeho třech dcerách, z nichž 

nejmladší Albína byla mou babičkou. Provdala se v 16 ti letech za 

mysliveckého mládence na Horních Požárech. Dědeček Josef hora byl 

velmi podnikavý. Své štěstí zkoušel i ve zlatých dolech Jílové, kde si 

zakoupil značný podíl, ale musel jej prodat, protože neměl již dost peněz 

na jejich provoz. Ostatně doly měly svou slávu za sebou, a ačkoliv se ještě 

několikrát pokoušeli podnikatelé, pan Wanke i stát o těžbu, pro drahý 

provoz a nízký výnos, byla nakonec těžba zastavena. Brzo po sňatku se 

Horovi odstěhovali do Petrovic u Sedlčan, kde dědeček nastoupil u 

hraběte Dohalského jako správce lesů a byl jejich tělesným myslivcem. 

Dědeček s babičkou měli nejen deputát, ale i slušnou mzdu a tak rodina 

vzkvétala. Měli celkem 12 dětí, z nichž některé zemřely v kojeneckém 

věku. Dospělosti se dočkalo pět hochů a dvě dívky. Otakar, Božena, 

Oldřich, Arnošt, Albína, Rudolf a Václav.  

Ota byl postižen (hemafrod), tím byl handicapován, propadl alkoholismu 

a svůj život ukončil ve svých 40 ti letech.  

Arnošt byl dle líčení lidí, kteří ho znali, velmi hezký a nadaný muž. Byl 

ing. Vodního hospodářství, oženil se těsně před světovou válkou a ve 

válce zemřel v Srbsku na tyfus. Jeho žena nějaký čas zůstala ještě u 

Horů, ale já jsem ji znala již jen jako Aničku „Dalovickou“ dle Dalovic, 

kam se odstěhovala a provdala se za řídícího učitele Holase. Přesto s 

rodinou udržovala, aspoň občasný styk písemně.  

Božena po odstěhování své tety Anny Holubové do Trutnova byla dána k 

výchově a k učení v jazyce německém snad, aby jí pomohla v hotelu, 

který si Holubovi zakoupili. Jako dospělá se vrátila domů. Mez tím Josef 

Hora se svou ženou Albínou musel opustit Petrovice pro úpadek panství. 

Dědeček si chtěl od Vilemíny Babaánkové pronajmout dvůr Hostěradice, 

ale nedohodli se. Protože dědeček měl našetřené peníze, předal mu Jan 

Babánek hostinec v Kamenném Přívoze s tím, že vyplatí obě sestry. Toto 
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dědictví bylo příčinou roztržky mezi rodinou Horovou a Morávkovou. 

Kateřina Morávková, se považovala za oprávněnou majitelku hostince, 

protože po smrti své matky zde celá léta hospodařila a těžce nesla, že se 

majitelkou stala její mladší sestra Albína. Jan Babánek považoval Josefa 

Horu za schopnějšího než Karla Morávka, který rád utrácel peníze na 

svých cestách za „handlováním“ s dobytkem a neměl na výplatu věna 

pro ostatní dvě dcery. Došlo to tak daleko, že se obě strany soudily a 

rodiny na sebe nevražily. Morávkovi si za věno postavili dům za mostem 

na druhém břehu Sázavy a provozovali tam řeznictví a smíšený obchod. 

Moji babičku to velice trápilo a jednou na cestě do Jílového zemřela ve 

svých 57 letech na srdeční mrtvici. O těchto rozmíškách mezi sestrami 

psal Jan Morávek ve své knize „Zpáteční voda“, kde si přirozeně svojí 

matku idealizoval. Dnes již těžko poznáme pravdu, ale já si myslím, že se 

nalézá někde uprostřed. Chápu těžké rozčarování Kateřiny, ale beru v 

úvahu i bezvýchodnou situaci Horovu, když zůstal bez práce a měl uživit 

velkou rodinu. 

Janu Babánkovi, kterému pro jeho prchlivou povahu přezdívali 

„bláznivý Hanzín“ nakonec čas dal za pravdu, že jeho rozhodnutí bylo 

správné. 

Ale vraťme se k Boženě, která se po smrti matky ujala kuchyně i 

hospodaření v hostinci. Měla známost se stárkem ze mlýna Františkem 

Stárou a žila s ním bez sňatku celých 18 let. Božena měla po svém dědovi 

prchlivou povahu a tak po častých hádkách se Stára odstěhoval a oženil 

se s Anežkou Hroníkovou (nazýváni Baldovi), po roce manželství zemřel 

a Anežka se provdala za Zdeňka Zmeka. Božena se nakonec přeci 

provdala za mlynářského Josefa Wittmayera, vdovce s dcerou Marií a 

nakonec se stala mlynářkou v mlýně Pod skalou. Když ve třicátých letech 

ovdověla, do mlýna přišel nový nájemce pan Václav Borovička, to bylo v 

roce 1931. Václav Borovička byl účetním u fy. Micka v Týnci. Božena 

pak bydlela v hostinci a svůj život dobrovolně skončila pod vlakem u 

Prosečnice v roce 1944, protože v té době trpěla duševní depresí. 

Nevlastní dcera Marie se provdala za Vojtěcha Zmeka, řezníka a 

hostinského v Borku, ale po druhém porodu zemřela ve věku 29 let. 

Smutný osud se naplnil i v případě Albínky. Po překonání všech 

překážek se nakonec provdala za Vojtěcha Babánka, mlynářského syna a 

vlastně příbuzného. Rodiče povolili jen neradi, neboť on měl vyženit na 

věno svým pěti sestrám a tolik nemohli od Horů očekávat. Bylo to dobré 

manželství, ale potomek přišel na svět, až když v to již nikdo nedoufal a 
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matka od té doby stonala. Pociťovalo to i hospodářství na Soukeníku. 

Vojtěch prodal Baťovi část pozemků, ale ani to nestačilo a tak když po 7 

letech Albína zemřela, byl Soukeník silně ohrožen. Vojtěch s malým 

Vojtíškem se uchýlili na Přívoz do domku č. 15, který koupil vyhořelý a 

přestavěl ještě jeho dědeček Vojtěch v létech 1870. Po jeho smrti jej zdědil 

Antonín a upravil na dům pro výměnkáře. Později posloužil jako 

výminek jeho ženě Anně a dcerám Anně a Marii, které byly neprovdané. 

Když Vojtěch pronajal mlýn Soukeník, přestěhoval se i s malým 

Vojtíškem do tohoto domku. Bydlel zde až do doby, než se znovu oženil s 

Moravankou Marií Tůmovou. Z jejího věna uplatil část dluhů a opět se 

stěhovali na Soukeník, kde hospodařil až do své smrti. V domku potom 

bydlela jeho ovdovělá sestra Františka Smolíková. 

Nyní se opět musím vrátit k osudům Horových synů. Již jsem vzpomněla 

tragického osudu Oty a Arnošta, další Oldřich byl stavitel. Reguloval 

horní tok Sázavy a tuto práci přerušila v roce 1914 světová válka. 

Oldřich musel narukovat a bojoval v Rusku, kde byl zajat. Když se tvořily 

české legie, stal se i on legionářem. V roce 1918 kdy již vznikl 

Československý stát, ony ještě bojovaly proti „bolševikům“. Domů se 

vrátil až 21. prosince 1919, lodí z Vladivostoku, přes Japonsko. Otec 

Josef Hora, již raněný mrtvicí, ho stále čekal, ale zemřel měsíc před jeho 

návratem. Pracoval dále jako stavitel u vodních staveb, tentokrát na 

Moravě. Tak se ocitl v Bohuslavicích u Kyjova, kde se seznámil s Marií 

Doubravovou. Oženil se v září 1920 a založil si zde soukromou firmu, 

vystavěl dům, věnoval se hospodářství, vinici, sadu a domohl se 

úctyhodného majetku i na penězích. Narodila se jim v červnu 1921 dcera 

Oldřiška. 

Úspěšný byl také Rudolf. Byl elektroinstalatér a po válce nakoupil 

výhodně z vojenských skladů elektromateriál. Zaváděl elektřinu po 

okresech, v Čechách i na Moravě. To že byl skutečným odborníkem mu 

pomohlo, přežít i světovou válku, nemusel přímo do boje, což bylo štěstí 

pro jeho rodinu. Byl již od roku 1913 ženatý a otcem dcery Marie. Jeho 

žena Anna rozená Růžičková pocházela z Nové Cerekve, okres 

Pelhřimov. Byla dcerou pekaře, a protože vyrůstala bez matky, byla 

dobrou a šetrnou hospodyní. Společným snažením si mohli Rudolf a 

Anna zakoupit v Benešově u Prahy ve Vlašimské ulici dům s pozemky, 

kde si zřídili velký elektrozávod. Přestěhovali se z Kamenného Přívozu v 

roce 1928, celá rodina i s druhou dceruškou Alenou, která se narodila v 

Přívoze roku 1927. V Benešově se jim ještě v roce 1929 narodila třetí 
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dcera Dagmar. Živnost vzkvétala a Rudolf se stal velkopodnikatelem. Po 

roce 1945 mu byl majetek vyvlastněn. 

 

 

 

Můj otec Václav zdědil po smrti svého otce Josefa Hory hostinec a 

obchod smíšeným zbožím v Kamenném Přívoze. Také on v roce 1914 

narukoval do války a bojoval v Itálii, kde byl raněn do ruky, což zavinilo 

jeho částečnou invaliditu. Vyučen byl řezníkem a uzenářem u svého 

strýce Tintěry v Jílovém. Potom pracoval jako tovaryš na Kladně, kde se 

seznámil s Antonínem Zápotockým a vstoupil do strany sociálně 

demokratické. Dědeček Hora to nerad viděl a říkal: „Počkej, až zavadíš o 

své, pak uvidíš, co to obnáší.“ Později mu otec dal za pravdu. Potom 

pracoval v Praze až do války u Macháčků v ulici Palackého. Po návratu 

z války se již do Prahy nevrátil a hleděl si živnosti doma. V hostinci se 

hrálo ochotnické divadlo spolku Tyl, které mělo velkou tradici již před 

válkou, a při té příležitosti se mu zalíbila Albína Doušová. Po válce, když 

znovu křísili ochotníci svůj spolek, se vztah mezi Václavem a Albínou 

upevnil a 11. října 1919 byla slavná svatba. Tady vstupuje do mého 

vyprávění rodokmen rodiny Doušových. Václav Douša pocházel z 

Bohuliba č. 1, byl synem Jana Douši a Barbory Volešákové. V Bohulibě 

měli hospodářství, ale můj pradědeček Václav, jelikož se vyučil krejčím, 

zanechal starost o hospodářství svému bratru Josefovi a sám se věnoval 

muzicírování. Dal se najmout do císařské gardy a hrál ve vojenské 

kapele. Dle vyjádření mého dědečka hrál nějaký čas i ve Vídni v opeře. 

Později se vrátil domů ke krejčířství, jako „rezervista“ pobíral jakousi 

rentu. Založil si kapelu a s tou se dostal i na Přívoz, kde se setkal s 

Barborou Novotnou. Novotných měli na Přívoze v č. 14 statek. Její 

rodiče byli Vojtěch Novotý a Barbora rozená Urbancová z Chleb. Sňatku 

své dcery Barbory s Václavem Doušou přáli. Přidali k Václavovým 

úsporám nějakou zlatku, aby si vystavili dům č. 54 v Kamenném Přívoze, 

ještě jim přidali věnem polnosti. 30. 7. 1865 se jim narodil syn František, 

můj dědeček. Po svém otci zdědil hudební talent a tak i on byl 

kapelníkem. Vyučil se také krejčím a oženil se s Veronikou Říhovou z 

Borku, která přinesla věnem 7000 zlatých a pole nad „Ouvozem.“Její 

otec Josef Říha pocházel z hospodářství jako syn Antonína Říhy a 

Barbory rozené Kuthanové z Poličan. Přiženil se do statku v Borku, a 

když ovdověl a zůstali mu tři malé děti. Oženil se znovu s Annou 
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Skalickou ze Strnadic. Dle fotografie vím, že byla hezká, ale asi to nebylo 

moc šťastné manželství. Z vyprávění si pamatuji, že když se jí měl 

narodit syn Toníček, že šila a v tom přišel do domu žebrák. Odložila šití a 

šla mu ukrojit chleba. Po jeho odchodu znovu vzala šití ale tak 

nešťastně, že si píchla do ruky jehlu. Rána se jí nehojila, a když se 

narodil chlapec, prsty jí odpadly. Hoch brzy zemřel a její prsty mu vložili 

do rakvičky. Říkala, že už jí je část v hrobě. Od té doby měla pravici jen 

jako pahýl. Nemohla vykonávat všechnu práci a tak odešla domů do 

Maršova? Tam se narodila moje babička. Antonín Říha si pro ně dojel a 

řekl: „Kdybys jen dohlížela na hospodářství, byla bys mi moc platná.“ Z 

prvního manželství zůstali syn Josef a dcera Kateřina, Marie zemřela na 

záškrt. Z druhého manželství byli syn František, dcera Anna a Veronika. 

Josef se oženil v Praze a měli tam hokynářství. Jeho dcera Blažena se 

provdala za Aloise Herfurta, majitele zahradnictví v Jirnech a 

květinářství v Praze. Jejich dcera Blaženka se provdala za Dolenského, 

ředitele Mautnerových bavlnářských závodů a měli dceru Blaženku a 

syna Františka. Syn Herfurtových Alois převzal květinářství, které mu 

bylo vyvlastněno po druhé světové válce. Ten se oženil s Alenou, neměli 

žádné děti a tak s ním rod Herfurtů vymřel. 

Dcera Antonína Říhy Kateřina, odešla sloužit do Prahy a tam jako 

svobodná matka porodila dceru Lucii. Sama zemřela na tuberkulosu. 

Lucie byla dána na vychování do rodiny nějakého flašinetáře. Tehdy si 

tím hodně rodin přivydělávalo, dostávali několik zlatek na výživu dítěte. 

Když se o tom Říha dověděl, vzal si Lucinku jako čtyřletou domů. Byla to 

naše nejhodnější a nejmilejší teta. Přes veškeré utrpení ve svém životě, 

dovedla pro nás všechny najít pochopení a lásku. Provdala se do rodiny 

Joštových. Její milovaný manžel František záhy zemřel na tuberkulosu, 

ale ona naň vzpomínala celý život. Rodina Joštova měla zlatnictví na 

Perštýně, byla to vážená rodina. Františkův bratr Josef převzal firmu a 

Lucinka u nich vedla domácnost a vychovávala jejich děti Jiřinu, Marii 

a Josefa. Jiřinka se stala ženou profesora Jindřicha Svobody, rektora 

vysokého učení technického. Měli jedinou dceru Jiřinu, která se 

provdala za Judr Jukla. Josef Jošt byl redaktorem Národní politiky. Za 

okupace byl vězněn a po různém šikanování zemřel. Se svou ženou 

Magdou, dosti ordinérní ženou, měl tři děti, ale v posledních letech života 

s nimi nežil. Byla to zásluha tety Lucinky, že jsme žili v úzkém přátelství s 

Joštovými, neboť i oni ji měli velice rádi, i když potom již bydlela u strýce 

Františka Říhy na nábřeží Legií v č. 12 (později přejmenováno na 
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Janáčkovo). František byl zřízencem v bance a zemřel jako bezdětný. 

Marie Joštová se provdala za Josefa Patrného z Jičína. Anna Říhová se 

provdala za Karkoše a měli tři dcery Annu, Blaženu a Františku. 

Františka zemřela v 19 ti letech na tehdy velmi častou chorobu 

tuberkulosu. Anna se provdala za Františka Herdu, hostinského v Praze, 

který propadl alkoholu. Jedinou radostí jí byli synové Miroslav a Jiří. 

Miroslav, zvaný Míma, byl velmi nadaný. Oba vystudovali inženýrství 

geodesie. Míma se oženil s Vlastou Studenou keramičkou z Brna. Měli 

dvě dcery Marcelu a Vlastu. Jiří si vzal Milenu rozenou Mandausovou, 

Vajdovou (rozvedená). Měli dceru Olgu a z prvního manželství měla 

dceru Renu. Emigrovali v roce 1969 do Švýcarska. Jiří zemřel na infarkt 

a Milena s dcerami již provdanými tam dosud žijí. Syn Josefa Říhy 

Jaroslav si vzal již v důchodovém věku svoji sestřenici Blaženu 

Krkoškovou, sestru Anny Herdové. Oba žili v Kabátech. Po smrti 

Jaroslava, Blažena domek prodala, za pomoci Herdových, Karlovi a 

Alžbětě Mackovým, a protože měla pokročilou sklerosu, přestěhovali ji k 

sestře Anně na Malostranské Náměstí, kde spolu nějakou dobu žili. Po 

smrti Anny byla umístěna do domova důchodců, zemřela po převozu do 

Bohnic. V Bohnicích, ale mnohem dříve také zemřel bratr mého dědečka 

Emanuel Douša, který byl hluchoněmý. Byl kameníkem v lomech Požáry 

(Prosečnice) a když utrpěl úraz padajícím kamenem z odstřelu, byl 

hospitalizován v Bohnicích, kde strávil mnoho let jako zahradník. Jezdili 

jsme ho s maminkou navštěvovat a on tam byl spokojený. 

Konečně se dostáváme k mé rodině. Můj tatínek Václav Hora a maminka 

Albína měli, jak se stalo tradicí v naší rodině, samé holky. Já jsem se 

narodila 25. 11. 1920, dostala jsem jméno Albína (po mamince, babičce a 

tetě), což nemohla odpustit Kateřina Morávková, když jsem se narodila 

na svátek svaté Kateřiny. Otec čekal dědice s čerstvě naraženým sudem, 

ale i když to byla jen holka, přece mne přivítal. Čerstvě vykoupanou, 

zabalenou mně ukázal v šenku a namočil mi dudlíka do pěny z piva. 

Porodní bába, babička i maminka trnuli v obavách, ale já jsem 

spokojeně pomlaskávala a pak usnula. Otec zřejmě toužil po synu a tak 

se již 30. ledna 1922 narodila Marie a 9. června 1923 Jiřina a 25. srpna 

1925 Libuše, která 11. listopadu 1925 zemřela na „potník“. Mně po 

narození Máninky dostala do péče babička Doušová. Ve svých 

vzpomínkách na své dětství se ještě často vracím k mému druhému 

domovu u Doušů. 

František Douša a Veronika, rozená Říhová, zdědili dům č. 54 v 
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Kamenném Přívoze. Narodila se jim dcera Máninka, ale ještě v 

kojeneckém věku zemřela. Po nějakém čase se jim narodila 14. 12. 1890 

druhá dcera Albína, která zůstala jejich jedináčkem. Vyučila se šití v 

Praze u slečny Hoho“nzalové, když před tím absolvovala rodinnou školu, 

na Alšově nábřeží v Praze. Vyrostla z ní hezká, elegantní dívka s 

bohatými světlými vlasy. Nebylo divu, že se do ní zamiloval adjunkt z 

myslivny „Turyně“, ale i on narukoval do války a zemřel na nějakou 

chorobu, pravděpodobně tyfus. Před koncem války musel narukovat i 

dědeček. Babička s maminkou a prababičkou Barborou se museli starat 

o hospodářství. Měli dvě krávy, a když byla jedna stelná, musely se samy 

zapřáhnout do pluhu a orat. V roce 1914 dům číslo 54 hořel a tak značná 

část úspor padla na obnovu domu a proto většinu prací dělali svépomocí. 

Hospodářství a dědečkova krejčovina jim zajišťovaly hlavní obživu. Ve 

válce chodily po domech „rekvírovací komise“, které odebíraly 

hospodářstvím značnou část jejich zásob pro armádu. Lidé zásoby 

ukrývali na všemožných místech a museli být opatrní i před sousedy. 

Doušovi podporovali ze svých zásob také pražské příbuzenstvo Říhovi, 

Herdovi, Herfurtovi i Joštovi a ještě vypomohli i mnohým rodinám v 

obci. Díky společnému ohrožení a solidaritě vznikla, nebo se utužila 

mnohá přátelství, ale také se odhalily mnohé špatné charaktery. Ráda 

jsem naslouchala babiččině a dědečkově vyprávění a škoda, že neumím 

vyprávět jako oni. Jejich posluchači reagovali podle situace ať smíchem, 

pláčem anebo napětím. Také teta Lucinka nás dokázala vždy zaujmout 

příběhy nebo pohádkou. Přestože silně kulhala po těžké zlomenině, snad 

i vinnou špatného léčení, rády jsme my i ostatní děti za ní přibíhaly a 

škemraly o povídání. Tyto okolnosti jsou také jednou z příčin, proč jsem 

se rozhodla k tomuto psaní. Myslím, že mnohé příběhy a vzpomínky stojí 

za to, aby nebyly zapomenuty. Nepíši romány jako můj strýc Jan 

Morávek, ale pouhé povídání pro mé potomky. Tak jako se předávají z 

generace na generaci národní písničky, je dobré, aby naši potomci věděli 

něco o svých předcích. Můj otec psal kroniku obce, byla ceněna 

odborníky a jílovské muzeum ji má na mikrofilmu. Stejně jako já neměl 

úhledné písmo a ani přesný pravopis, ale to co je podstatné, je v ní 

zachováno. Také moje sestra Marie píše pro obec kroniku ve velmi pěkné 

úpravě, na rozdíl od nás. 

Otci pomáhala shánět materiály tajemnice národního výboru slečna 

Typlová. Materiály vyhledávala v zemských knihách, na geodesii a v 

matrikách, její práce byla velmi seriozní. Byla to bývalá magistrátní 
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úřednice a do naší obce přišla již jako penzistka se svojí starou matkou. 

Otec kromě menších odměn peněžních, jim poskytoval stravu, to se 

oboustranně vyplatilo. 

Kdyby někdo z našich potomků spojil otcovi zápisy a výňatky z mých 

zápisů k literárnímu zpracování mohlo by z toho vzniknout zajímavé dílo. 

Naším hostincem a obcí prošlo dost slavných i známých lidí. 

Obec Kamenný Přívoz byla krajem kameníků, vorařů a zedníků. Životní 

úroveň si zlepšovali hospodařením na políčkách, která byla kamenitá, a 

každý kousek půdy si velmi považovali, a proto svá obydlí stavěli, ve 

stráních a skalách. Voraře jsem v dětství zažila. Brzy z jara, jak opadla 

voda po „dřenici“začali s přípravou dřeva pro vory. Již ve tři ráno se sešli 

plavci, aby se vydali plaveckou stezkou do Čerčan, tam připravovali 

dřevo k plavbě do Prahy. Klády svazovali k sobě houžvemi, které se 

dělaly zkroucením z mladých stromků. Byla to velmi těžká a zodpovědná 

práce, vzhledem k tomu, že vory na řece čekala mnohá úskalí a 

nebezpečí a na kvalitě svázání vorů závisely jejich životy. Bylo ctí, každé 

plavecké party splavit dřevo bez úhony až od Prahy na Vyšehrad. Vedoucí 

party byl předák, který se nazýval vrátný. Ten musel složit zkoušky, aby 

mu byl udělen vorařský – mistrovský patent. Znala jsem vrátné Jana 

Váňu, Václava Šoulejho (zvaný Šoulej), poslední vrátný v naší obci byl 

Gustav Papírník a poslední vory u nás plavaly v roce 1946. Tím skončila 

jedna éra, která byla tolik charakteristická pro naši ves. Mistrně ji 

popisuje Jan Morávek ve svých dílech „Plavci na Sázavě“. Při návratu z 

Prahy se plavci stavěli v naší hospodě a maminka jim připravovala pivní 

guláš, nebo drštkovou polévku a také naložené vuřty „utopence“. 

Zasycení vyprávěli své zážitky z plavby, zpívali při harmonice a hrdla 

zavlažovali benešovským pivem, nebo i žitnou s rumem. Když pro ně 

zašly ženy, pohostili je „rosetkou“ tak říkali griotce nebo světluškou, což 

byla zeleno – žlutě opalizující kořalka. Na dobrém chlazeném pivu měli 

plavci podíl, vždyť v zimě pro hospodu sekali led z řeky, který se ukládal 

v lednici pod hospodou a musel vydržet až do nové zimy. Všechny tři 

hospody ve vsi ať „u Horů“, „u Šíbalů“ nebo „na Věníku“, měly své 

party ledařů hlavně ze svých zákazníků, plavců, kameníků nebo zedníků, 

čili sezónních zaměstnanců. Tehdy se v těchto profesích v zimě 

nepracovalo. Od roku 1926 si venkované vylepšovali domácí rozpočet 

pronajímáním jizby v domku „Pražákům“, letním hostům. Sami s 

rodinou spávali v seníku nebo na půdě. Dostali za to 300 až 400 Kč za 

měsíc a to byly velké peníze. Ženy kameníků také chodily na kočičky (z 
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jívy) z nichž vázaly s klestí věnečky o průměru 12 – 15 cm ozdobených 

duší ze sítí složenou do smyček jako kytičky a uprostřed ní byla růžička z 

krepového papíru. 

Věnečků musela být nůše a jezdily je prodávat o velikonocích. Na 

dušičky se opět vázaly mechové věnce. Věnce prodávaly u pražských 

kostelů a hřbitovů, kde již měly svá stanoviště i své stálé zákazníky. 

Některé ženy provozovaly hokynaření. Kupovaly od sedláků na 

Neveklovsku drůbež, máslo, vejce a ty pak s přirážkou prodávaly v Praze 

v tržnici, nebo na trzích na Tylové náměstí, nebo na Ovocném či 

Uhelném trhu. Z ušetřených peněz a pomocí půjčky z Kampeličky si 

postavily mnohé rodiny domky, jiné si vylepšily svá stará stavení. V roce 

1928 se pustil do přestavby hospody i můj otec. Z hospody se stal hotel „u 

Horů“ s největším sálem v okolí. V prvním poschodí vznikly pokoje a 

terasa. Byla zavedena voda, tekla samospádem ze studny od hřbitova. Ze 

starého krámu byla udělána „Kampelička“ a v nové přístavbě vybudován 

nový obchod a obytné místnosti pro rodinu. Dosud jsme bydleli v pokoji 

za sálem. To se ví, že na nás děti nebyl brán žádný ohled a zvláště při 

tanečních zábavách často rozjaření hosté padali na naše dveře a kapela v 

rohu u dveří ryčně vyhrávala. Vedle naší ložnice byl tak zvaný rohový 

pokoj, kde sedávali „lepší“ hosté, kteří se hlasitě veselili a tak jsme 

raději, my děti, chodily při těchto příležitostech spát k babičce a 

dědečkovi. 

Vyprávěla se u nás příhoda z mého raného dětství. Bylo to o posvícení, 

které je tradičně slaveno v neděli po svaté Ludmile, dle patronky našeho 

kostela založeného 1681, ke dni 16. září. Když mi byly tři roky, slavilo se 

u nás posvícení. Tehdy ještě vidět auta na silnici byl velký zážitek, naší 

obcí jezdily jen povozy a nejvýše kočáry a tak krámy s poutí se stavěly po 

kraji silnice a houpačky pod školou a na plácku proti kovárně v důle. 

Mne nejvíce zaujal krámek s perníkem. Měli tam perníkové husary, 

srdce, různé perníčky a velké perníkové panny. Ty se mi moc líbily, ale 

stály 30,-Kčs, a protože perník na nich býval tvrdý, nechtěli mi rodiče 

panenku koupit. Večer mne dala chůva Růženka Podroužková spát a 

potom odešla pomáhat do kuchyně. V noci jsem se vzbudila a šupky ven 

ke krámku. Stánek byl osvětlen petrolejkou a já jsem popadla vytouženou 

panenku a utíkala pryč. Tatínek točil pivo a tu mne spatřil. K údivu 

maminky, která byla u pokladny, nechal pípu a běžel ke mně. Vzal mne 

na ruku a přibíhajícímu kramáři panenku zaplatil. Potom jsem blaženě 

usnula s panenkou v náručí. S některými pouťovými prodavači jsme 
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udržovali přátelské styky. Cukrář Kůt z Netvořic hned po vyložení zboží 

ve stánku nám přinesl na ochutnání kremrole, věnečky a indiánky a my 

jsme jim na oplátku dali sváteční oběd a koláče. Koláče jsme pekli z 22 

kg mouky u pekaře, ovšem ze svého těsta a s vlastním mazáním. U nás na 

Přívoze se říkalo, že koláče se mažou na obou stranách. Byla to vlastně 

slovní hříčka, neboť Přívoz se rozkládá po obou březích řeky Sázavy. 

Dnes si těžko dovedeme představit, co všechno se muselo v hospodě při 

takovém posvícení zastat a to za minimální pomoci cizích osob. Peklo se 

8- 12 husí, 8 kg vepřové pečeně, velký kastrol zelí a z 15 kg mouky 

knedlíky a že se vytočilo až 22 hl. piva, to už mluví samo za sebe. 

Maminka musela dohlížet na kuchyň, kde se otáčela Boženka Musilová, 

Růženka Podroužková a u nádobí paní Nesměráková, ale to ještě 

maminka „kasírovala“ u výčepu. Číšník, najatý pro tuto příležitost, 

roznášel pití a jídlo, za které odevzdával korálky a lístečky, tak zvaně 

markoval. Posvícení se slavilo v neděli od 15 hodin „Posvícenskou 

taneční zábavou“ a v pondělí od 18 hodin „Pěknou hodinkou“ a 

vytrvalci se sešli ještě v úterý k sousedské besedě. To všechno se 

odehrávalo za nepřetržitého provozu a v odpočinku se musel personál 

vystřídat. Když jsme dospěly, sestry a já, tak jsme se také zapojovaly. Na 

pěknou se dostavili i občané z Kamenného Újezdce a z Jílového. Mezi 

nimi byli ti, jichž si otec považoval, na jejich stolech nesměly chybět mísy 

koláčů a byli řádně pohoštěni. Za zaznamenání stojí příhoda občanů z 

Kamenného Újezdce, o jedné pěkné. Její účastníci Rudolf Berka, 

Splavec, Váňa, Hrdlička, Vrbovec a Sopr byli již notně rozjaření, bylo po 

půlnoci a oni dostali chuť svést se na kolotoči, který stál u řeky. Dali 

majiteli kolotoče a houpaček vydatně napít a pak ho umluvili, aby je 

svezl. Ten jim vyhověl. Dostal zaplaceno, pustil kolotoč a šel vratkým 

krokem do vozu – maringotky a mezi tím co páni se těšili s točení, si 

zdříml. Za chvíli je jízda přestala bavit a tak na kolotočáře volali, ale ten 

spal spánkem spravedlivých a nic neslyšel. Po dlouhé době se naštěstí 

vzbudila jeho žena, vyšla ven a za vydatného nadávání kolotoč zastavila. 

Jak dopadli páni po té dlouhé jízdě, to si můžete domyslet. Žádného z 

nich jsem již na kolotoči nikdy neviděla. 

Dnešní posvícení nejsou ani stínem té minulé slávy. Mnohdy už není ani 

posvícenská zábava, o pěkné ani nemluvě. Je mi líto, že moje děti již 

mnohé tradice nepoznaly a proto o tom chci vyprávět. 

Měla jsem hezké dětství. Byly jsme tři sestry a za námi se táhli kamarádi 

z celé vesnice. Pravé „Eldorádo“ jsme prožívali u řeky a na zahrádce, 
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která žádnou zahrádkou vlastně nebyla, to byl plácek proti hospodě, kde 

stávaly 3 velké lípy, jedna malá lipka a celá vyvýšenina byla lemována 

keři tavolníků. Šlo se tam po úzkých kamenných schodech. Zahrádka 

sloužila hlavně k sušení prádla pro hospodu. Pozemek patří k hospodě a 

byl od ní odtržen při budování nové silnice při přemostění Sázavy. Hráli 

jsme zde dětské hry jako vybíjenou, koťata, škatule hýbejte se a dělali 

jsme si tu i pokojíčky. Zde jsme si svěřovali své tajemství, kuli pikle proti 

znepřáteleným partám. V létě se k nám přidaly děti „Pražáků“. Stálými 

letními hosty u nás byla rodina Faladova, Hamerova, Běhounkova a na 

léto přijížděla naše sestřenice z Moravy Ola Horová, ale velkou autoritu 

u nás měla Mařenka Horová z Benešova (později jsme jí na její přání 

říkali Máša). Doly Faladová měla pro nás exotické kouzlo, narodila se v 

Argentině a domů se vrátili, když jí byly tři měsíce. Děti Hamrovi Zdena 

a Jeníček nás obohatil tím, že nás naučili hrát divadlo. Hráli jsme každé 

léto i dvě hry, v nichž jsem s Jeníčkem hrála vždy hlavní roli. On již 

tehdy projevoval hudební a skladatelské nadání a po představení měl 

vždy hudební produkci. Jako dospělý vystudoval lékařství, ale hudby se 

nevzdal, hrál v orchestru Karla Vlacha na basu. V nemocnici v Krči byl 

kardiologem. Zdena byla také lékařkou specialistkou na štítné žlázy, 

vdala se za Mudr. Karla Palouše. Jeníček, později již jen Honza, se oženil 

se zpěvačkou Vlastou Průchovou a po válce se jejich přátelé vsázeli, 

bude-li Honza dříve promován než budou křtiny. Promoci stihl o týden 

dříve, než se jim narodil syn Jan a po dvou letech měli ještě dceru 

Andreu. Syn Jan, rovněž hudebník, odešel v roce 1969 s orchestrem 

Karla Krautkgatnera do zahraničí a žije nyní v Americe, občas jsme 

slýchali jeho skladby z „Hlasu Ameriky“. Honza, ač léčil srdce, sám na 

infarkt zemřel ve věku 66 let. Vždy si na něho vzpomenu při písni: „Léto 

se ke konci chýlí“, byl mou velkou dětskou láskou. Z rodiny Faladů již 

žije pouze Petr, syn Pepánka a Jiřinky a ještě Jiří, syn Emouše a Jiřiny. 

Doly byla dcerou Tonyho a Máši Faladových. Tony byl dobrodruh a 

bohém, zemřel v hotelu v Brně a Máša s Doly skončily své cestování za 

štěstím někde v Argentině, jak zjistil Jiří Falada, byly tam pravděpodobně 

zavražděny. Je to možné, protože se pohybovaly hodně v politických 

kruzích. Kluci Běhounkovi byli také muzikanti a tak rády se sestrou 

vzpomínáme na večery u nás na sále s hudbou a zpěvem. 

K naší rodině patřila nerozlučně Boženka Musilová. Byla to žena, která 

přes všechny životní nepřízně nikdy neztratila optimismus a pro každého 

měla vždy dobré slovo a pomohla, kde bylo třeba. Ve třinácti letech 
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osiřela. Narodila se v roce 1905. Otec byl plavec a kameník. Matka byla 

rozená Hroníková, po chalupě tam říkali u Žbánků. Byla to převoznická 

chalupa až do roku 1902, kdy byl postaven most přes řeku, píše o tom 

Jan Morávek v knize „Byl na Sázavě přívoz“. Matka byla krasavice a 

otec, když se vrátil ze sedmileté vojny, se do ní zamiloval. Vzali se a měli 

tři děti: Boženu, Jana a Marii. Otec zemřel, když Božence bylo 12 let a za 

rok na to zemřela matka. Jendu vzali k sobě příbuzní Hrejskovi a děvčata 

připadla do péče obci. Tehdy byl starostou můj dědeček Josef Hora a tak 

je vzal do své hospody. Často jsem slýchávala od Bóži, že se sice najedli 

do sytosti, ale na růžích tam ustláno neměli. To se změnilo, když se k 

Horům přivdala moje maminka. Děvčata oblékla a byla k nim laskavá. 

To jí nikdy nezapomněly a obě dívky, zvláště Boženka, byly členy naší 

rodiny. V dospělosti šly sloužit do Prahy na zkušenou. Mařenka tam 

zůstala a později se provdala za Jaroslava Chmelíka, zaměstnance 

elektrických podniků. Původním povoláním byl pekař, ale byl to všeuměl 

a jejich manželství bylo pěkné. Měli dvě dcery Dášu a Jarušku a všichni 

žili ve vzácné shodě po všechna léta. Jenda se oženil s Růženou 

Pazourkovou z Netvořic, měl dceru Růženu. Zemřel na žaludeční vředy 

ve věku 40 let. Boženka si v Praze nemohla, zvyknou, stýskalo se jí po 

Přívoze a hlavně po lese a tak se k nám po třech letech vrátila. V té době 

u nás sloužila Růženka Podroužková, jí vděčím za vypěstovanou lásku k 

básním a knížkám. Růža se potom provdala za Toníka Zemana do 

Kamenného Újezdce. Měla dcerušku Věrušku, která v devíti letech 

zemřela po spále na srdeční chorobu. Růžu to stálo málem život. Potom 

měla ještě syna Jiřího a Vladimíra. Zamanové byli kamenickými 

odborníky na obklady a na tak zvanou čistou práci. Bohužel je stihla 

další rána, když Vláďa si bruskou přeřízl tepnu na noze a než jeho žena 

přivolala pomoc, zemřel na velkou ztrátu krve ve svých 44 letech. 

Vraťme se však k osudu Bóži. Její láska k lesu jí svedla dohromady s 

hajným Františkem Polákem z myslivny Turyně. Jistě by byli spolu 

šťastni, nebýt lidské závisti a škodolibosti. Namluvili mu, že Bóža 

pochází „z bláznivého rodu“ a tak se dal odradit, snad v tom hrálo úlohu, 

že se mu nabízel sňatek s dcerou z hospody v Borku, kterou si vzal a z 

Turyně se odstěhovali. Boženka na něho nikdy nezapomněla. Později žila 

několik let s taxikářem z Jílového Emanulem Liškou. Byl to lehkomyslný 

muž, který ji připravil o všechny úspory. Přes všechna varování ničeho 

nedbala a teprve když byla takřka na dně, dala si říci a vrátila se k nám. 

U nás zůstala až do roku 1951, kdy otce komunistický režim vyhnal z 
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hostince a dali tam vedoucího Horáčka, potom Jelínka a na konec 

Marczije zvaného „Vemenáč“. Boženka v hospodě i nadále zůstala 

sloužit, ale věrnost zachovávala jen naší rodině. Jen nerada a s velkou 

lítostí píši o jejím konci. V červnu 1983 mne zavolala paní Mečířová, že 

je s ní zle. Již nějakou dobu před tím jsme pozorovali na Božence změny 

v chování. Její duch se vracel do minulosti a vymýšlela si různé situace, 

o kterých jsme věděli, že nikdy nebyly. Přestože jsme ji lstí dostali k 

lékaři, nechtěla se léčit, tak nastal den, kdy její choroba vyvrcholila. Byla 

převezena do ústavu v Bohnicích. Odtud po zklidnění byla převezena do 

domova důchodců v Hostěradicích. Chodily jsme za ní s mojí sestrou 

často, ale to už byl jen stín naší Bóži. Po několika měsících zemřela 15. 

září 1984 opět v Bohnicích. Nenaříkám nad její smrtí, jsem ráda, že mi 

bylo dopřáno žít s tak dobrým člověkem. 

Manželství mích rodičů nebylo příliš harmonické. Měli různé povahy. 

Otec byl vitální až prudký, zatím co matka byla laskavá. Často mezi nimi 

docházelo k hádkám a někdy ze strany otce i k hrubostem. My děti, jsme 

tím trpěly a tak jsme se raději uchylovaly k dědečkovi a babičce, tam jsme 

byly v bezpečí před výpraskem. Dědeček vyučoval hře na hudební 

nástroje. Ovládal housle, trubky, klarinet i bicí nástroje. Chodili k němu 

hoši z celého okolí a vyučil mnohé dobré muzikanty. Nejraději jsem byla, 

když přišel dědečkův synovec Josef Douša. Byl o šest let starší než já, ale 

rád si se mnou hrál, dobře jsme si rozuměli. Dědeček snil o tom, že mu 

předá svoji kapelu, neboť i on byl dobrým muzikantem, ale k tomu 

nedošlo. Dědeček měl srdeční chorobu, která ho 11. srpna 1930 na 

zpáteční cestě z Lešanské pouťové zábavy skolila. To ráno jsme měli jít s 

babičkou do Jílového na jarmark. Babička nás šla vzbudit a tu uviděla 

nějakého muže na motorce, že klepe v hospodě na okno. Ptala se ho, co 

chce a on jí řekl, že má vyřídit u Horů, že tchán pana Hory je v Lešanech 

u Bakusů mrtev. Babička vykřikla: „To je můj muž“, nevím, jak vzbudili 

otce, ale když jsme spatřily se sestrami plačící maminku a babičku a 

slyšely jsme tu hroznou zvěst, tak jsme naříkaly jak smyslů zbaveny. 

Dědeček měl slavný pohřeb. Tři muziky hrály a v „Poledním listě“ byl 

nekrolog, v němž redaktor napsal: „Zemřel známý muzikant, kapelník 

František Douša“. Prasklé housle jsem měla uschované až do vánoc 

1987, kdy jsem je darovala Pepovi Doušovi. 

Dědečkovi vděčím za mnohé. Naučil mne znát rostliny, ptáky, předvídat 

počasí a různé pranostiky. Podle raní mlhy po Novém roce až do března 

vždy za 86 dní by měla být bouřka. Suchý leden – mokrý červen. Mnoho 
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mlh v únoru – mokré léto. Jaký březen – taký červen. Déšť v dubnu – 

mokro v říjnu. Kolik dnů do svatého Jiří bouřka – tolik po svatém Jiří 

chladna. Obzor jasný – déšť je jistý. Z Medardovy kápě, 40 dní krápě. 

Samozřejmě že to vždycky nemusí vyjít, ale moudrost starých hospodářů 

by neměla být zapomenuta. Škoda, že mi bylo jen deset let, když dědeček 

zemřel a babička ho následovala, o čtyři roky později 30. října 1934 

zemřela na mozkovou mrtvici. 

Vdovství těžko nesla, onemocněla cukrovkou a v roce 1933 pronajala 

chalupu truhláři Ladislavu Bejčkovi, sama se odstěhovala k nám do 

hospody. V té době moje sestra Mání hodně stonala. Nejdříve měla zánět 

středního ucha, potom záškrtovou angínu a poté dostala do pravé ruky 

flegmónu. Byla operována profesorem Kafkou v dětské nemocnici „Na 

Karlově“. Při operaci jí poškodili loket, což zavinilo trvalou nehybnost 

lokte. Přes velké utrpení a vynaložené náklady se stav ruky nezlepšil ani 

po letech. Dne 28. října šli rodiče na posvícenskou zábavu do Újezdce. 

Babička byla s námi doma. Před spánkem chtěla natáhnout hodiny. 

Vylezla na židli, ale v tom dostala druhý záchvat mrtvice. Běžela jsem pro 

paní Blažkovou, ženu četnického strážmistra (bydleli u nás v domě), pan 

Blažek došel pro naše rodiče. Tatínek zavolal na Prosečnici do sanatoria 

pro pana primáře Mudr Lukase, ale babička zůstala v bezvědomí až do 

30. října. Ten den maminka musela jet s Mání na léčbu k Mudr Jarošovi 

do Prahy a paní Blažková hlídala babičku. Po jejich odchodu za několik 

okamžiků přijel opět pan primář Lukas, ale babička zemřela, aniž se 

probrala k vědomí. 

Chalupa zůstala v pronájmu a v roce 1936 se tam po přístavbě jedné 

místnosti z „oplotně“ (místo ve stodole na slámu), nastěhovala rodina 

učitele Fryše. Až do roku 1946 tam obě rodiny bydlily, toho roku jsem se 

přistěhovala do toho domu se svou rodinou. Dne 7. 2. 1950 mi maminka 

domek předala a tak jsem žila opět v Doušově chalupě a mám ji raději 

než rodný dům. 

Vrátím se zase do doby našeho dětství. V létech 1929 – 1938 nastala pro 

novou republiku ČSR krize. Byl to celoevropský jev, který vystřídal 

poválečnou prosperitu. Tatínek, zlákán zájmem měšťanů o letní pobyty v 

naší obci, započal přestavbu hostince, jak ho můžeme spatřit v nynější 

podobě. Tím se zadlužil, což by lehce splatil nebýt té krize. V letní sezoně 

to šlo, ale v zimě byla malá tržba. Několikrát, aby mohlo být zaplaceno 

pivovaru a velkoobchodu, vypomohl mu bratr Oldřich, který měl zakázky 

na vodní stavby a značný příjem z hospodářství v Bohuslavicích u Kyjova 
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a vlastnil také akcie stavebních firem i továrny na ohýbaný nábytek. V 

roce 1938 se hospodářská situace zlepšila, ale zase se zhoršovala situace 

politická. Z Německa přicházely varovné signály již od počátku třicátých 

let. Tíživá nezaměstnanost a hospodářská krize dopomohla k moci 

Adolfu Hitlerovi. Zatím co u nás lidé v roce 1933 zpívali nově vyšlou 

písničku Karla Vacka: „Cikánko ty krásná.“, za hranicemi se kupily 

mraky. 

Tehdy se u nás v Posázaví začal rozmáhat tramping. Na stráních a 

skalách se stavěly chaty, hlavně sruby. Osady si dávaly americká jména. 

Tak vznikli na Posázavské stezce „Askalona“, „Klondik“, „Ajax“, 

„Scagway“, „Kadjak“ a mnoho dalších. Hodně se pěstoval i divoký 

tramping a ti chatařům přezdívali „Masňáci“. Trampové bez zaměstnání 

se do osady nastěhovali i na celý rok, protože se jim na venkově žilo 

levněji, když brali „žebračenky“ (10,-Kčs na den). V hospodách, ale i v 

domácnostech se pro ně vždy našel kousek „bašty“. Oni za to na oplátku 

odvedli nějakou práci anebo v hospodách pobavili písničkou, což 

zvyšovalo tržbu. Nás děti učili na zamrzlé řece bruslit, tenkrát řeka 

pravidelně zamrzala. Několik z nich se u nás i oženilo. My, děvčata 

Horova, Albínka, Máninka, Jiřinka a děvčata Fuchsova Evička a Jiřinka 

jsme se s nimi spřátelily. Rodina Fuchsova měla na Přívoze obchod 

koloniálním a střižným zbožím. Byla vlastně naším konkurentem, ale my 

jsme to nikdy tak necítili. Paní Fuchsová, rozená Emilka Železná, byla 

již od dětství přítelkyní mojí maminky. Železných byli Židé a také Adolf 

Fuchs z Krňan byl také Židem. Přiženil se k Železným jako vdovec a měl 

z prvního manželství syna Ladislava. Nikdy jsme neuvažovali o nějakém 

rozdílu, byli to naši opravdoví přátelé. Teprve, když naší zemi 15. března 

1939 okupovali Němci, rozlišili Židy žlutou hvězdou, kterou byli povinni 

nosit přišitou na obleku. Nás to však nerozdělilo, ještě 11. října 1939 byla 

na mé svatbě Jiřinka za družičku. Bohužel v září 1942 odešli s 

transportem do Terezína. Poslední noc jsme strávili u nich a naposled 

jim zamávali do vlaku. Zůstal živ jen Ladislav, neb měl matku árijku 

(Piskáčkovou z Krňan) a dle toho co jsme se o osudu Fuchsových 

dověděli, zahynuli všichni v plynové komoře v Osvětimi v Polsku. 

Budeme na ně vždy vzpomínat, patřili k našemu životu, té šťastnější části 

neb jsme byli mladí. 

Za rok na to postihlo velké neštěstí i naší rodinu. Rodiče si na nás velmi 

zakládali. Tatínek říkal: „Mám tři holky, ale jsou to krasavice. Albínka 

světlovlasá (jen do deseti let)a černooká, Máninka tmavovlasá s 
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modrýma očima, Jiřinka hnědovlasá s hnědýma očima“. Vždy, když 

přijel nějaký vzácný host, svolal nás, aby se pochlubil. Já jsem při tom 

obyčejně musela něco přednášet. Přiznám se, že mi to nebylo proti mysli, 

divadlo jsme měli v krvi. Ráda jsem recitovala, hrála divadlo jak v dětství, 

tak v dospělosti. 

Když jsme dospěly, jezdily jsme do Jílového na plesy. Byla to společenská 

povinnost, ale i tátovo furiantství. O tanečníky jsme nikdy neměly nouzi, 

ani když jsme byly na pozvání tety Svobodové v Lucerně na „Fialkovém 

plese“. Myslím, že přívlastek krasavice určitě patřil naší nejmladší 

Jiřince. Pro její družnou a veselou povahu si ji oblíbil, každý kdo s ní 

přišel do styku. Škola ji sice moc nebavila, ale byla velmi šikovná. 

Tatínek v ní viděl svého nástupce. Ale osud rozhodl jinak. Dne 9. června 

1943 oslavila dvacáté narozeniny. Dne 11. června kolem 5. hodiny 

odpoledne mi přišla vyřídit, že mám přijít do hospody. Právě jsem krmila 

dcerku Jiřinku, tak jsem chtěla, aby u ní zůstala, což odmítla, že prý musí 

k Rašnerovům pro mléko. S tím odešla. Můj manžel koukal z okna a 

zjistil, že jde opačným směrem. Opravdu šla na Žampach, kde měla 

schůzku s Honzou Motlem. Zašla na lesní stezku nad strouhou, prý 

chtěla natrhat Jiřince jahody. Jiřinku, kterou jsem po ní pojmenovala, 

měla moc ráda. Na lesní stezce nad skálou uklouzla a zřítila se dolů. 

Dopadla nešťastně na záda a roztříštila si třetí a pátý obratel. Prokop 

Mašek ji dopravil do Prahy na kliniku profesora Jiráska, kam ji 

doporučil Mudr Štros z Jílového. Ten zjisti jak vážné je její zranění a 

přijel nám to oznámit. Přesto že byla dvakrát operována a vyzkoušeny 

byly všechny tehdy dostupné metody, zůstala od prsou dolu ochrnutá. 

Zkusila mnoho bolesti, ale měla pevnou víru v uzdravení. V nemocnici si 

ji všichni oblíbili, lékaři, sestry i spolubydlící. Z tohoto smutného období 

jsme navázali přátelství se sestrou Miládkou Hájkovou později 

provdanou Vrbkovou. Starala se o naší Jiřinku, s velkou péčí, a byla u ní 

i 16. října 1943 při jejím skonu. Maminka tuto bolest nad ztrátou dcery 

nikdy zcela nepřekonala a její každodenní cesta na hřbitov se stala jejím 

posláním. Na místě kde se tragédie stala, stojí kamenný kříž, místo však 

vyhlíží jinak, později zde bylo postaveno několik chat. Tak jsme zůstaly 

jen dvě dcery. 

Máninka se provdala za důstojníka ČS armády Bohumila Hájka, v té 

době byla armáda již rozpuštěna. Jako většina důstojníků stal se i Bogan 

úředníkem na Okresním úřadě a tím se dostal do Jílového a seznámil se s 

Mání. Svatbu měli 31. března 1942 a v roce 1944 dne 23. listopadu se 
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narodil jejich syn Bogan. Po válce opět nastoupil do armády. V roce 1949 

byl z armády nucen odejít, neboť komunisté po puči, který nazývali 

„Vítězný únor“ v roce 1948, dělali čistky od socialismu nepřátelských 

živlů. Na to jsme dopláceli všichni v celé naší rodině, včetně našich dětí. 

Malý Bogan se nedostal na střední školu. Do posudku mu napsali, že si 

má ověřit poměr k dělnické třídě a tak se šel učit nástrojařem do 

národního podniku „Pal“ na Žampachu, přestože měl ve škole velmi 

dobrý prospěch. Po vyučení nám pan Horešovský zjistil, že průmyslovka 

v Mladé Boleslavi přijímá vyučené do druhého ročníku, udělal přijímací 

zkoušku a byl přijat, po dokončení šel na vysoké učení technické, studie z 

vlastní vůle nedokončil. Bylo to v roce 1968 a odmítl dělat zkoušku z 

ruského jazyka. V roce 1970 nastoupil na vojnu. Po návratu z vojny 17. 

března. 1973 se oženil s Milenou rozenou Kučerovou, která se právě 

rozvedla se Svobodou. Dne 9. července se jim narodila dceruška Lucie. 

Životní cesta mého švagra Bogana Hájka staršího byla trnitá. Pocházel z 

Havlíčkova Brodu (dříve Německého Brodu). Studoval práva, ale po 

smrti svého otce musel z finančních důvodů studií zanechat a šel na 

vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Byl vyřazen jako poručík a 

dán k posádce do Lučence na Slovensku. Tam se setkali s mým 

budoucím manželem, ale to ještě netušili, že se stanou švagry. Dlouho 

nesloužil, v roce 1939 byla naše armáda rozpuštěna a pak od 4. září 1939 

až do 9. května 1945 byla válka. Zcela jinak jsme si představovali život po 

válce, než se utvářel. Bogan po definitivním propuštění z vojska dělal 

pomocného dělníka v lomech, pak účetního a znovu pomocného dělníka 

v továrně a nakonec opět v lomech na Požárech. V důchodu si ještě chvíli 

přivydělával v JZD jako přidavač u zedníků. 

V roce 1960 do Požár nastoupila i Máninka, jako brusička kamene, 

přestože vystudovala obchodní školu. Důvodem toho byla špatná 

finanční situace rodiny. Byla to těžká práce, ale dobře placená. Vydržela 

tam až do roku 1975, v té době se jí splnil její sen a stala se ředitelkou 

kulturního domu v Jílovém u Prahy, zde mohla alespoň částečně uplatnit 

své výtvarné nadání. Nebylo to zadarmo, musela absolvovat doškolení, 

naštěstí v té době byl už režim tak prohnilý, že konexe byly více než třídní 

původ. Tak alespoň poslední léta před důchodem mohla prožít alespoň 

trochu důstojně. Škoda, že se toho nedočkala maminka, kterou 

Máninčina činnost v lomech velice trápila. 

Bohumil Hájek zemřel 2. února 1980 ve věku 68 let na mozkovou 

chorobu. 
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Pro úplnost musím podat i vlastní životopis. Již jsem se zmínila, že jsem 

byla většinou v dětství vychovávána u Doušů. Jeden rok jsem strávila v 

Bohuslavicích, protože jsem byla slabé konstrukce a byla mi doporučena 

změna vzduchu. Jako děti jsme tam na nějaký týden jezdily každý rok. 

Po ukončení měšťanské školy v Jílovém jsem absolvovala jednoletý 

účetní kurs a potom jsem přišla na tříletou Odbornou školu pro ženská 

povolání v Praze na Alšové nábřeží. V této škole jsem získala dost 

kulturních i praktických vědomostí. Měli jsme výborné profesory 

zvučných jmen: Dr. Langerovou, ing. Sedláčkovou, paní Janků, 

profesory Koděru, Jonáše, Svěcenou, Kremličkovou, Mudr. Kreibicha a 

další. Tehdy ještě nebyly samostatné školy zdravotnické a sesterský 

diplom se získával po absolvování této školy a po dvouleté praxi v 

nemocnici. Také jsme byly oprávněny vykonávat povolání vychovatelky. 

Po vykonané zkoušce mohl být absolventce vydán výuční list švadleny 

nebo modistky. Po válce již žádná taková všeobecná škola neexistovala. V 

té době jsem bydlela v penzionu pro dívky v Hradební ulici „Záštita“. 

Ráda na ty časy vzpomínám. Chodily jsme hodně do divadla, do D 36, do 

Osvobozeného na Voskovce a Wericha, do Městských divadel a do 

Národního „na bidýlko“, to byla druhá galerie s takovou ohrádkou. Také 

jsem chodila tančit při orchestru Hary Ortena, Karla Maliny, Čecha i 

Karla Vlacha a legendárního orchestru R. A. Dvorského. V kavárnách se 

tančilo od 17 do 20 hodin, ale já jsem musela být v 19 hodin u večeře v 

jídelně „Záštity“. Byla jsem tam společně se Zdenkou Troníčkovou, 

dcerou hostinského od nás ze Žampachu. Jezdily jsme vlakem domů 

každou sobotu a v neděli opět do Prahy. Kamarádily jsme s trampy ze 

Žampachu, nejvíce s Frantou Kašparem, za něhož se Zdena provdala. Já 

jsem byla v láskách přelétavá, snad jsem v podvědomí, čekala na svou 

lásku ze školy. Ve druhé měšťance nás měl katecheta tehdy osmnáctiletý 

Karel Buriánek. Mezi námi vznikly vzájemné sympatie, ale po celý čas co 

jsem byla v Praze, jsme se nesetkali, až když můj otec slavil padesátiny v 

roce 1938 a on přijel s Mrkusovými jako host. Od té doby jsme spolu 

začali chodit, ale již 21. září byla vyhlášena mobilizace a on musel opět 

narukovat. Vrátil se až před vánoci. Svatbu jsme měli 11. října 1939, to 

už jsme byli „Protektorát Bo“hmen und Ma“ren“a Hitler válčil s 

Polskem. Slováci se od nás odtrhli jako Slovenský štát. Čechy ze 

Slovenska vyhnali a nastal pogrom na Židy. Byly zavedeny potravinové 

lístky. Byly to zlé časy, ale také v nich bylo něco dobrého. Jako vždy, když 
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je zle, se český národ probouzí k aktivitě. Byli jsme mladí a chtěli jsme 

žít. Co jsme se nahráli divadelních představení, nejméně dvě hry v roce. 

Nebyla ještě televize a lid se dovedl sám bavit a hojnou návštěvností 

ocenil snahu těch, kteří zábavu vytvářeli. V roce 1942 po atentátu na 

Heidricha, říšského protektora, byly hromadné popravy českých lidí, 

údajně za schvalování atentátu. Stačilo malé upozornění některého 

„přítelíčka“ a byla vyvražděna celá rodina. Z rozhlasu i na vyhláškách se 

denně objevila řada jmen. Ministr Moravec vyhrožoval, že bude 

zastřelen, každý desátý občan a 12. června byla vyhlazena obec Lidice a 

zakrátko na to Ležáky. V tomto hrozném nervovém napětí jsem očekávala 

narození dítěte. Moje dcera Jiřinka se narodila 8. prosince 1942. Druhá 

dcera Dagmar přišla na svět 24. července 1944. Narodila se doma v 

Kamenném Přívoze v domě č. 15 (byl zbořen v roce 1971, kvůli výstavbě 

nového hostince) a byla pokřtěna vodou ze Sázavy farářem Mrkusem. 

Rod Horů splynul s rodem Buriánků z Chuchelny u Semil. Karel 

Buriánek, narozen 1. června 1913 v Chuchelně č. 89. Otec Josef 

Buriánek, tkalcovský mistr, syn Josefa Buriánka, pekaře v Chuchelně č. 

92 a Anežky rozené Tomšové z Chuchelny č. 72. Matka Marie rozená 

Zhoufová z Ostroměře č. 35 dcera Karla Zhoufa, kameníka a Anny 

rozené Menclové. 

Zrozené děti: Josef *1907, Věra *1910, Karel *1913, Miroslav *1920. Z 

vyprávění babičky Marie Buriánkové jsem se dozvěděla, že do Chuchelny 

přišla sloužit k Celestinu Buriánkovi. Měl továrnu na textil, byl to bratr 

Josefa Buriánka. Byla to početná rodina. Josef se vyučil tkalcem, 

pracoval u bratra v továrně a ještě byly tři sestry, které byly provdané. 

Těm se nelíbilo, že Celestin si příliš oblíbil Marii Zhoufovou a tak se 

snažily, aby daly dohromady Marii s Josefem. Podařilo se to, ale 

manželství nebylo šťastné a babička nikdy s rodinami svých švagrových 

neudržovala styky. Po smrti Celestina, který zemřel svobodný, převzali 

továrnu Bažantovi (provdaná sestra), Ostatní sestry Hlubůčková, 

Štrobichová a Postlová byly vyplaceny, ale Josef nedostal nic. Byl velmi 

dobrý odborník a továrně věnoval všechny schopnosti, ale měl slabost, 

rád se napil, což odnášela jeho rodina. Matka veškerou lásku věnovala 

dětem. Karel s Pepou jezdili do Turnova na reálku, ale na vysoké školy 

již nebylo. Pepa šel k železnici jako pokladník a později se stal 

inspektorem drah. Dostal se do Varnsdorfu a tam se oženil s Meliton 

Riedlovou, německé národnosti. Měli dvě děti Kristýnu a Jiřího. Kristýna 

měla od útlého dětství cukrovku a celý život tím trpěla. Provdala se za 
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Daneše Mu“llera a měla dvě dcery Danu a Hanu. Zemřela v 51 letech na 

mrtvici. Jiří se vyučil strojním mechanikem, potom se přihlásil na strojní 

průmyslovku a nakonec vystudoval na inženýra. Se ženou Dagmar mají 

dceru Radku a syna Tomáše. Mirek Buriánek se vyučil instalatérem, pak 

vychodil strojní průmyslovku v Mladé Boleslavi. Měl dobré zaměstnání v 

Praze v „Tatrovce“ na Smíchově, ale po válce odešel na žádost bratra 

Pepy do Varnsdorfu, kde se oženil. Žena Olga měla nemanželskou dceru 

Marcelu, kterou Mirek měl velmi rád. Spolu měli dceru Irenku, která se 

provdala za Milana Chýlu, montéra z TOS. Mají dceru Radku a syna 

Milana a celá rodina žije již 6 let v Belgii, kde je Chýla pracovně. 

Marcela se provdala za Frnče, ale po roce se rozvedli. Vystudovala VŠ 

ekonomickou, bohužel brzy po té zemřela na rakovinu plic. Mirek měl v 

továrně dobré postavení. Nejdříve nastoupil jako technik, potom byl 

ředitelem učňovského učiliště. Toto zaměstnání musel opustit v roce 1969 

v době tak zvané normalizace. V továrně měl dobré jméno a tak se stal 

podnikovým právníkem, což vykonával až do důchodu. 

Josef Buriánek zemřel v roce 1978 na srdeční infarkt. Věra Buriánková 

pracovala od patnácti let až do důchodu jako sukařka v továrně u 

Bažantů a po válce v textilce v Říkách. Neprovdala se a žila po otcově 

smrti v roce 1932 s matkou, které dosloužila do smrti 30. prosince 1969. 

Když byla v důchodu, prodala domek v Chuchelně panu Šmejkalovi, s 

nímž směnila družstevní byt v Semilech. Bylo to moudré rozhodnutí. 

Můj manžel Karel po maturitě absolvoval kurs pro učitele 

československého náboženství a nastoupil do Jílového. V roce 1941 byl 

vysvěcen na faráře, to mu zabezpečilo, že nemusel na práci do Německa. 

Pokud byl farářem v Jílovém Josef Mrkus, nebylo důvodu, aby se něco 

změnilo. Našel v nich dobré přátele, zvláště s bratrem farář Aloisem se 

velmi sblížil přes muziku. Po válce se Mrkusovi vrátili do svého domova v 

Děčíně a do Jílového nastoupil farář Minařík. Docházelo mezi ním a 

Karlem, ku střetům. Proto se Karel rozhodl, že změní zaměstnání. Měl 

zkoušku způsobilosti na učitele, a proto dostal místo učitele na základní 

škole v Lešanech, to bylo roku 1951. V pololetí si vyměnil místo s 

učitelkou Mackovou, jejíž muž sloužil jako důstojník v Lešanech, za 

školu v Týnci. Zde učil nejprve na základní škole a po absolvování 

vysoké školy pedagogické, v dálkovém studiu, přešel na vyšší stupeň jako 

učitel matematiky a kreslení. Musím říci, že měl malířský talent. Jeho 

přítel Václav Starec ho přemluvil, aby šel učit do Krhanic a tak ve 

školním roce 1969/70 tam přestoupil. V roce 1966 dostal neočekávaně 
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srdeční záchvat – infarkt, který překonal, ale zdraví bylo narušeno a 

přesto že dodržoval předepsaný režim, byl mu druhý záchvat osudným. 

Plat učitele byl malý, proto jsem i já 1. září 1950 nastoupila v n. p. Jawa 

do zaměstnání jako skladová dělnice. Byla to dost těžká práce. Navážení 

vozíků s bednami a pořádně jsme se zapotili, když přišly vagóny s 

pneumatikami. Práce se mi nelíbila, ale nikdy jsem si nestěžovala. 

Rodiče měli dost starostí. Tatínek nemohl dělat vedoucího ve vlastní 

hospodě a jezdil do Prahy na Jednotu, kde dělal nějakého úředníčka, aby 

si zabezpečil aspoň nějaký důchod. Po vyhoření sálu v hospodě měl dluh, 

protože hospoda nebyla dostatečně pojištěna a za vyplacenou pojistku 

stačil nakoupit jen dřevo na zakrytí spálených stropů. Moje zdraví také 

nebylo dobré. V roce 1946 vyvrcholily moje žaludeční záchvaty, které 

jsem měla od prvního těžkého porodu. Dostala jsem obstrukci žlučníku a 

černou žloutenku a byla jsem hospitalizována v nemocnici na Karlově 

náměstí. Bylo to 2. dubna 1946. Dášenku si vzala k sobě babička z 

Chuchelny a o Jiřinku se starala moje maminka a hlavně Bóža s 

Karlem. Čtyři měsíce jsem zápasila o život a nebýt vynikajícího chirurga 

Mudr Brunclíka, který se uvolil mne operovat, tak bych tyto řádky určitě 

nepsala. Mám po otci houževnatou povahu, a když si něco umíním tak 

toho dosáhnu. Tak tomu bylo i v zaměstnání. Přes všechny překážky 

kvůli „buržoaznímu původu“, jsem se stala technickou úřednicí. Dosáhla 

jsem v továrně Jawa Týnec n/Sáz. Dobré postavení i dobrého hodnocení. 

Prožila jsem zde kus života, a když jsem v roce 1976 odcházela do 

důchodu tak mne prý dost postrádali. 

Sled událostí jsem předběhla, musím se vrátit zpět. 

V roce 1955 byl můj otec zatčen pro pobuřování. O volbách se ptal 

Anežky Váňové a Anny Kortvičkové zdali mají sebou tužku, aby mohly 

škrtat. Byl to s jeho strany sousedský vtip, ale ony se o tom zmínily před 

jinými ženami Boženou Kulhavou a Annou Drahorádovou. Ty 

informovaly příslušníka VB Stanislava Zazvonila. Navečer pak pro otce 

přijela kriminálka. Ve vyšetřovací vazbě byl čtyři měsíce. Nevím, jak by to 

dopadlo nebýt zásahu paní Heřmanové, která měl chatu na Žampachu, a 

měla vlivné známosti. Po propuštění otec propadl trudomyslnosti, stranil 

se lidí a o vazbě nechtěl mluvit ani s námi. Při soudním přelíčení mu 

nejvíce uškodil zápis v jeho kronice, kde zapsal, že v roce 1948 se 

zmocnily vlády komunistické živly. V roce 1957 zemřel 27. února na 

mozkovou mrtvici. Našel ho v koupelně malý Bogan, ležel na zemi a jen 

chrčel a již nenabyl vědomí. 
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Tyto události měly nepříznivý vliv i při přijímání našich dětí na školy, v 

tom byla jedna z největších zrůdností komunistického režimu, že se mstil 

i na dětech. 

Jiřinka po maturitě na akademickém gymnáziu v Praze Štěpánské ulici 

musela jít místo na vysokou do továrny. Dášenka se s velkými obtížemi 

dostala na zdravotní školu v Benešově. Byla výbornou žákyní, ale na 

medicínu nebyla přijata. V Jawě Jiřinka svářela nádrže. Byla to těžká 

práce, ale ona zásadně odmítala moji snahu, aby šla pracovat do 

kanceláře. Na dílně se seznámila s Josefem Dvořákem, seřizovačem ve 

svařovně. Byl dobrým hudebníkem a zpěvákem v kapele „Pacholata“ v 

Benešově. Brali se 2. srpna 1962. Dcera Dagmar se jim narodila 10. 

března 1964, v roce 1968 a to 3. října se narodil Tomáš a 25. března 1974 

přišel na svět Karel námi nazývaný Kája. 

Dášenka již na „zdravotce“ měla známost s Františkem Scharfem. 

Svatbu měli 5. prosince 1964. To ještě žila moje maminka, zemřela 10. 

února 1965 po druhém záchvatu mrtvice. Měli jsme radost, když se 

Dášence narodila holčička 24. března 1970 pokřtěná Ingrid. Když přišla 

Dášenka s Ingrid domů, jeli jsme s manželem se na mě podívat. Těžko se 

mi píše, že radost se změnila v žal. Po příjezdu do Benešova Karel pocítil 

nevolnost. Byl to opět infarkt. Po převozu do nemocnice během hodiny, 

ještě za mé přítomnosti, přes okamžitou lékařskou pomoc zemřel. Dne 4. 

dubna 1970 byl, promne jedním z nejhorších dnů v mém životě. V našem 

domě na Přívoze, který byl vždy plný lidí, jsem náhle zůstala sama. Děti, i 

když bydlí jinde, se rády vrací domů, jak jim čas dovolí. Dej Bože, ať je 

tomu stále tak, aspoň pokud ještě žiji.  

Dočkala jsem se, že komunisti byli 17. listopadu 1989 zbaveni moci. 

Máme prezidenta Václava Havla, kterého si váží všechny státy, ale jak to 

bývá: „Doma není nikdo prorokem“. Poražená saň má v každé pohádce 

více hlav a dá to ještě dost námahy, než bude zdolána. Snad vnoučata 

posoudí tuto bouřlivou dobu. 

V únoru 1991 nám byl vrácen dům č. 16, jsme se sestrou Marií opět 

majitelky a teprve čas nám ukáže, zda je to k dobrému. Ze zkušenosti 

vím, že v mnohých rodinách majetek vedl k rozkolům a toho bych se 

nerada dožila, ale doufám, že mé děti si z naší výchovy odnesly poučení, 

že jsou na světě větší hodnoty než peníze a majetek. 

Čas letí a dorostly již i děti našich dětí. 

Dášenka je již provdána za Vladimíra Šnobla (1. 9. 1984). V roce 1985 se 

jim narodil synáček David, byl nedonošený a zemřel za 10 dní. Potom 21. 



25 

9. 1988 se jim narodila dceruška Lucinka. Dočkala jsem se čtvrté 

generace a jsem prababičkou. Tomáš je řidičem v Jawě, kde se vyučil 

strojním mechanikem. Kája bude v červnu 1991 vyučen 

automechanikem. Inuška se po dvou pokusech dostala na vysokou školu 

na obor biochemie. Je nadaná i gymnasium skončila s úspěchem. Snad 

se někdo z potomků ujme pokračování kroniky, aby zapsal další osudy 

našeho rodu. 

Co se týče národa po převratných událostech 17. listopadu 1989, má 

každý možnost seberealizace. Já se však bojím, že my Češi, jsme silně 

poznamenáni minulostí a nešťastným rysem české povahy. Chceme 

začínat něco nového, ale stále se ohlížíme po tom, co již bylo. Stále 

chceme napravovat chyby minula, a tím se zdržujeme na cestě vpřed. 

Lépe bychom učinili, kdybychom si minulosti vážili, ale udělali za vším 

čáru, jak to učinili Němci a vydali se na novou cestu a nevraceli se k 

nostalgii z ukřivděnosti. Život musí být pohyb dopředu. Zastavení a 

ohlížení je výsadou stáří, ale ani mladí by neměli zapomínat na kořeny, z 

nichž vyrostli. 

Jsem již stará, a proto si ráda vzpomínám na doby svého mládí, proto se 

ještě jednou vrátím do minulosti. 

Po svatbě jsme bydlili v domku č. 15. S námi v něm přebývali Hugo 

Šťastný, žid se svojí družkou Boženou Štychovou, kteří zde provozovali 

zelinářství. Šťastný byl dobrý člověk, přičinlivý a tak si žili spokojeně, až 

do doby kdy byl Šťastný zařazen do transportu do Terezína. Potom se 

Božena provdala za Krňanského, který byl vdovcem a měl syna Zdeňka. 

Později se manželé rozešli a ona se odstěhovala k vdově po Oldřichu 

Štychovi, který byl v roce 1942 popraven, za „černý obchod“ společně s 

jílovským uzenářem Oldřichem Říhou. Božena se živila prodejem hub, 

jahod a hokynařením. Zemřela na otravu z tlačenky, kterou snědla při 

sběru lesních plodin. 

V domku s námi bydlila také teta Smolíková. Byla to sestra Vojtěcha 

Babánka. Již jsem se zmínila, že domek č. 15 sloužil za výminek 

Vojtěchovým sestrám a matce Anně, ženě Antonína Babánka. Vojtěchovi 

sestry byly Anna, Marie, Františka, Albína, a Julie. 

Anna se zamilovala do svého bratrance Karla Břečky, z Rataj. Rodina 

Břečkova nepřála této lásce a donutila Karla k výhodnějšímu sňatku, 

přesto, že Anna byla těhotná. Narodil se jí syn Karlíček, ale zemřel v 

kojeneckém věku a ona se již nikdy neprovdala, ale k nám dětem měla 

hezký vztah. V době kdy u nich bydlel malý Vojtíšek, hrála nám na 



26 

akordeon a měla porozumění i pro naše hry. Se sestrou Františkou mu 

nahrazovaly matku. Františka Smolíková byla v té době již vdova a měla 

syna Jaroslava. Její osud je také zajímavý. Dlouho se pro ni nemohl najít 

vhodný ženich a léta ubíhala. Potom jí byl „dohozen“ sedlák z 

Petroupimi, vdovec se dvěma syny Karlem (6 let) a Václavem (3 roky). 

Teta Fanýnka mi o tom hodně vyprávěla. Smolík byl velmi hezký, ale 

lehkomyslný. Když tam byla s otcem na námluvách, aby se „ukázal“ 

vypůjčil si od jiného sedláka kočár, koně i krávu. Teprve záhy po svatbě 

bylo zjištěno, že statek je těžce zadlužen a tak nakonec přišel do držby. To 

se stalo, když již byl na světě Jaroslav a Smolík byl rád, že ho zaměstnal 

strýc Oldřich Hora v Bohuslavicích, při regulaci potoka. Zemřel ve věku 

41 let a Františka s dětmi měla krušný život. Měla malou pensi, 

přivydělávala si, jak se dalo, šitím, ručními pracemi tj. Vyšíváním, 

pletením, háčkováním i výpomocí v domácnostech. Karla dala vyučit 

hodinářem a Václava kloboučníkem. Později se oba v Praze 

osamostatnili. Jaroslav byl sice nadaný, ale lehkomyslný po otci. 

Vzhledem byl krásný muž atletické postavy vysoký 206 cm. Pěkným 

vystupováním snadno získával lidi, což ho svádělo i k podvodům a rodina 

ho často musela vytahovat z malérů. I můj otec ho několikrát zachránil 

od trestného stíhání, kvůli Fanynce, která ho milovala více než svůj život. 

Vypadá to nadneseně, ale ona opravdu žila jen pro něho a vždy měla pro 

něho omluvu, ať to bylo cokoliv, nic nemohlo otřást její vírou v něj ani 

sestra a rodina. 

Marie Babánková byla úřednicí na magistrátu v Praze. Byla 

neprovdaná. Pamatuji se na ní dobře. Chodila oblečená v anglickém 

stylu, tvídová sukně, halenky košilového typu, pánský klobouk, hůl se 

stříbrným kováním a kouřila doutníky, usměvavá, ale přísná. Budila 

respekt, ale nikdy jsme k ní nepřilnuli. Zemřela asi v 50 ti letech na 

rakovinu plic. 

Albína se provdala za lesního správce Krtila, její syn František byl 

spisovatel a dcera Albína se provdala za Vaněčka. Syn Jiří Vaněček byl 

děkanem University Karlovi v Praze. S jejich rodinami jsme již 

neudržovali styk. 

Nejmladší a nejkrásnější dcera Antonína Babánka Julie, provdaná 

Charvátová měla dcery Marii, Bertičku a syna Františka. Žili v 

Luhačovicích, kde vlastnili cukrárnu. Po smrti svých sester vlastnila 

domek č. 15 Fanynka a v roce 1938 byl prodán v dražbě Oldřichu 

Horovi, který jej daroval mé sestře Jiřince. Po její smrti v roce 1943 jej 
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zdědila sestra Marie Hájková. Dům byl v roce 1972 zbořen. 

Spolužití s tetou Fanynkou bylo hezké. Ráda u nás pobývala a měla ráda 

moji Jiřinku. Říkala jí moje „laštovička“. Můj muž se spřátelil s ní i s 

Jardou a prožili jsme pěkné chvilky, zvláště když se již Jára vybouřil a 

stal se solidním zaměstnancem Vamberských železáren. Je mi smutno 

vzpomenu-li, že teta nakonec zemřela v domově důchodců ve Vojkově. 

Nevím, z jakých důvodů ji Jarda nenechal u sebe, vždyť byl již ženatý a 

bezdětný. Pravdu se nedovím, neboť ani on již nežije a s jeho ženou 

Liduškou jsem se nestýkala. 

Karel Smolík se oženil s Johanou Vodňanskou a byl hodinářem v Hulíně 

na Moravě. Měl syna Karla, dcery Jiřinku a Haničku, která zemřela v 

kojném věku. V roce 1936 se rodina přestěhovala do Prahy a vystavěla si 

domek v Kamenném Přívoze u „Zastávky“, který zatím pronajali 

Žanýnčinu bratru Janu Vodňanskému. Sourozenci se z nějakého důvodu 

nepohodli a Jan se odstěhoval. Žanýnka s Kájou a Jiřinkou, se 

nastěhovala do domečku a přístěnek pronajali manželům Jarolímkovým. 

To se jim stalo osudným. Karel dojížděl do svého obchodu v Praze. V 

květnu 1942 Jarolímek zavraždil Žanýnku a Káju. Jiřinku velmi těžce 

zranil, byla 11 dní v bezvědomí a následky nesla celý život. Vrah hodlal 

zabít i Karla, když se vrátil večer z Prahy, ale v tom mu zabránil příchod 

starého Václava Laciny, který přivolal další pomoc. Jarolímek chtěl 

utéci, avšak chlapi ho zdolali a byl předán policii. Jarolímek i s 

manželkou, která o všem věděla a byla prý iniciátorkou loupežné vraždy, 

byli oba popraveni na Pankráci v Praze. Žanýnka i Kája byli pohřbeni u 

svaté Ludmily a v roce 1986 zemřel, Kare jako třiaosmdesátiletý a 

zakrátko po něm i Jiřinka. 

Z rodiny Babánků se dosud setkáváme s ing. Vojtěchem Babánkem, 

synem Vojtěcha Babánka mlynáře. Vojtěch se svojí ženou Stázinkou a 

synem Vojtíškem, který je již také ženatý a je ortopédem, žijí v Praze. 

Občas se setkám i s Bělou Babánkovou, z Týnecké větve, provdanou 

Poldaufovou. Její manžel se zabýval historií mlýnů na Sázavě, sepsal o 

tom historické pojednání a je škoda, že to nebylo vydáno. Snad se toho 

ujme někdo z jeho potomků, až v pozdějším věku, protože dnes mají 

mladí dost starostí se současností. Vždyť i já jsem začala s letopisem až v 

důchodovém věku, abych dětem sdělila to, na co nebyl čas dříve. 

 
Albínka Buriánková Horová zemřela 5.12.2005 v Prosečnici ve věku 85 let 


