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Zbraslav je naše Havaj,
tam taky lodě plavaj*



Předmluva

V létě 2015 pozvali vodáci Martinku a mne do své chalupy ve Vítkovicích. Je to místo, na které 
mám nepřeberné množství vzpomínek. Jako jednatel vodáckého oddílu jsem byl před půl stoletím 
iniciátorem a jednatelem při koupi chalupy od Státních statků Zbraslav. A že to byl správný krok, 
mne přesvědčuje, že druhá a třetí generace stále chalupu vlastní, využívá a neustále vylepšuje. 
Při té naší návštěvě po večeři jsem dostal otázku, jak to vlastně bylo, když jsme s Edou zakládali 
vodácký oddíl. Nenechal jsem se moc dlouho pobízet a začal jsem to vyprávět. Kolem stolu, kde jsme 
s Martí seděli, se utvořila skupinka asi deseti vodáků z druhé generace a ti to vydrželi až do doby 
po půlnoci, kdy jsem skončil. Mezi nimi byla Veronika Vodičková, která pak na mne naléhala, abych 
to, co jsem říkal, napsal, aby se to zachovalo. Nikdo z přítomných to začínající období vodácké 
činnosti na Zbraslavi neznal. Já jsem to sice stoprocentně neslíbil, ale uvažoval jsem o tom. Docela 
rád vyprávím, ale psát, to je něco úplně jiného. Když jsem však občas uslyšel: Tak co, již jsi to 
napsal?, musel jsem odpovědět záporně. Když jsem se potkal s Veronikou, tak to už jsem se opravdu 
styděl, že jí nemohu říci, už jsem to napsal. Tak jsem se konečně rozhodl. Říkal jsem si, napiš to, za 
dva maximálně za dva tři dny to bude hotové. Natiskneš pár kopií, rozdáš to a máš pokoj. Ono to 
tak ale nefunguje. Když nám Karel Šafář, který nám dal impulz k založení oddílu, říkal, že sami 
dva, myslel tím Edu a mne, oddíl založit nemůžeme, že musíme mít několik činovníků, vedoucího, 
pokladníka, jednatele atd., hned jsem věděl, na koho se obrátíme. Byli to bývalí skauti, lehcí atleti 
a hráči košíkové. To vše byly činnosti, které jsem také dělal, takže jsem se se všemi dobře znal. Abych 
vám je přiblížil a též dobu, ve které se to odehrávalo, tak jsem napsal řadu dalších kapitol. To mé 
vzpomínání není již jen o vodácích, ale o životě mladých lidí a o situaci, ve které jsme vyrůstali. 
A nebýt Veroniky, tak by mne asi nikdy nenapadlo dát se do psaní, které mě teď docela baví. 

Toto povídání o mém životě od 6 do 21 let je určeno pro úzký okruh lidí, většinou ze Zbraslavi. 
Tomu též odpovídá počet kopií, které objednám. Těm, kterým bych to nejraději dal, ti už tady 
bohužel nejsou. Ale je tu druhá a třetí generace a ti jsou moji kamarádi anebo přátelé. A pak je 
tu řada těch lidí, kteří pro mne mnoho znamenají, ale znají mne jen od doby, kdy jsem se sem 
po 40 letech vrátil. A přeji těm, kteří to budou číst, aby to nakouknutí do doby první Masarykovy 
Československé republiky, do válečného Protektorátu Čechy a Morava a do nejšťastnější tříleté 
doby druhé Československé republiky a pak na dlouhá léta nesvobody pod jménem Československá 
socialistická republika bylo očima dospívajícího kluka pro vás dostatečně zajímavé.

Vilém František Pulda



4

Doba a prostředí 
mého mládí

Přistěhovali jsme se na Zbraslav v roce 1936, 
když mi bylo 6 let. Bydleli jsme u Pašků v domě 
na Zbraslavském náměstí. Táta byl zástupce 
americké fi rmy Singer, a otevřel si zde obchod, 
kde prodával šicí stroje Singer. 

V roce 1937 zemřel náš první prezident To-
máš Garrigue Masaryk. Lidé ho milovali. Co 
za svůj život dokázal, je neuvěřitelné. Nejvíce 
se zasloužil o vznik Československé republiky 
a za 20 let pod jeho vedením jsme se stali pro-
sperující a dá se říci bohatou demokratickou 
zemí ve střední Evropě.

Na každém domě visely černé vlajky. Vý-
lohy obchodů byly pietně vyzdobeny. Táta 
též změnil svůj výklad. Dominantou pietní 
výzdoby byl portrét T. G. Masaryka v jeho 
„masaryčce“ s trikolorou v národních barvách.

Bylo mi asi 8 let, když jsem se přihlásil do 
skautingu. Stal jsem se vlčetem. Byla to moje 
první činnost bez rodičů. Mamince se to moc 
nelíbilo, ale táta byl hned pro. Říkal, že tam 
najdu určitě dobré kamarády, že se naučím 
hodně nových věcí a hlavně milovat přírodu. 
Maminka se s tím pak smířila. Táta mě vzal 
po rozhovoru s naším vedoucím do Prahy, kde 
ve Vodičkově ulici byl jediný skautský obchod 
v Praze a koupil mi vše, co jsem jako vlče po-
třeboval. Skautské kraťasy s opaskem, jehož 

přezka měla tvar skautské lilie, košili, šátek 
a čepici pro vlčata. Nakonec, na tátův dotaz, co 
budu ještě potřebovat, mu prodavač doporučil 
skautskou hůl, píšťalku a dýku. To vše jsem si 
nesl domů a byl jsem v sedmém nebi.

Schůzky jsme měli jednou týdně a v neděli 
jsme vždy vyrazili na výlet. Vedl nás Béna 
First, byl rover a bydlel s rodiči v jediné sru-
bové vile na Zbraslavi, v dnešní Vančurově 
ulici, až nahoře pod lesem a tam v podkroví 
jsme měli naši útulnou klubovnu. Dlouho 
jsme se však z naší činnosti netěšili. V roce 
1939 začala válka a skauting Němci zrušili. 

Nastala skutečná doba temna. Němci oku-
povali evropské země jednu za druhou. Velmi 
dobře jim pomáhal Benito Mussolini se svými 
vojsky. Jen Anglie se držela zuby nehty nad 
vodou. Čelila soustavným útokům střel V 1 
a později ještě ničivějším V 2. Na východní 
frontě Němci dosáhli předměstí Moskvy. Er-
win Rommel se svojí armádou úspěšně bojo-
val na africkém kontinentu.

Na Zbraslavi na každé zdi či volné ploše 
bylo namalováno velké bílé „V“ – symbol vítěz-
ství. Pro nás tato doba znamenala beznaděj. Já 
jsem nevěřil, že je může někdo zastavit, natož 
nad nimi zvítězit, a tím zachránit celý konti-
nent před jejich hrůzovládou.

A přece jsme se dočkali. Začátek jejich 
konce byl daleko od nás. Způsobili to Japonci, 
kteří nečekaně napadli letecky Pearl Harbour 
a zničili americkou fl otilu přímo v přístavu. 
Později v roce 1976, když jsme byli s Miruš 
prvně na Havaji, Pearl Harbour byl prvním 

místem, které jsme museli navštívit. Je tam 
udělaný památník přímo na potopeném 
křižníku Arizona. K památníku se jede malou 
motorovou lodí. Zajímavé také bylo, že mimo 
nás tam bylo jen asi 15 japonských turistů. Je 
vidět jasně paluba Arizony s točnou, na které 
bylo dříve protiletadlové dělo. Tento podlý 
útok si vyžádal 2 402 životů amerických vo-
jáků. Reakcí na tento útok byl vstup Ameriky 
do války. Nastala horečná výroba vojenských 
zařízení a pak obrovská materiální pomoc, jak 
zbídačelé sveřepé Anglii, tak i Sovětskému 
svazu. Do Vladivostoku mířily nákladní lodě 
s vojenským materiálem přímo z amerických 
továren. A konečně to byla i vojenská pomoc, 
kdy se Američané stali vůdčí silou spojenec-
kých armád na západní frontě. Tím se situace 
začala měnit.

Poslední dva roky války nebylo dostatek 
potravin, vše bylo na přídělové lístky, ale pří-
děly nedostačovaly. Moje maminka, výborná 
kuchařka, uměla udělat jak se říká z prdu ku-
ličku, ale co to bylo platné, vezmi chlup z dlaně, 
když tam není. Takže, kdo z obyvatel neměl 
příbuzné, nebo známé na blízkém venkově 
a byl nucen spoléhat se jen na příděly, tak mu 
do smíchu nebylo. A to byla naše rodina. Na 
Zbraslavi a v okolí jsme neměli žádné blízké 
přátele ani příbuzné. Táta vyrůstal v Char-
vátci u Loučeně a maminka žila v Nymburku. 
Snažili jsme se, jak to šlo, taťka nosil z lesa 
houby, maminka prala prádlo u pekaře pana 
Dědka a přinesla domů vždy nějaké housky 
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nebo chleba, já se staral o několik králíků, ale 
pořád to nebylo dost.

Vzpomínám si, jak někdy maminka k večeři 
prostřela jen pro tři, taťku, Eví a mě a hned 
říkala, že se najedla, když večeři dělala. My 
jsme ale věděli, že toho moc neměla, že to dělá 
hlavně kvůli nám, abychom nechodili spát 
s prázdným žaludkem. Pamatuji se, že ty po-
slední dva roky války jsem měl neustálý pocit 
hladu.

Když bylo nejhůř, táta jel na kole do Kosořic 
u Mladé Boleslavi, to je 70 km. Měl tam bratra 
Josefa, který měl hospodářství. Vrátil se domů 
druhý den v noci. Byl fyzicky tak vyčerpaný, 
že sotva stál na nohou a na záchodě zvracel. 
S tím balíčkem potravin, které dostal od bra-
tra, nemohl vjet do vesnice. Před vesnicemi 
byli kontroloři a všechny potraviny zabavo-
vali. Každou obec tak obcházel přes pole a za 
obcí se zase vracel na silnici. Bylo mu v té době 
59 let. Klobouk dolů. 

Potraviny se neofi ciálně nesměly dovážet 
do Prahy. Na křižovatce ve Velké Chuchli je 
budova Akcíz. Akcíz byl zákon na vybírání 
daní z určitých potravin dovážených do Prahy 
během první republiky.

V budově Akcízu je dnes Ambulance dobře 
viditelná při jízdě autobusem do Prahy nebo 
z Prahy. Za války tam vládli Němci, daně se 
nevybíraly, ale všechny potraviny, na které 
nebyly vystaveny řádné doklady, konfi sko-
vali. Kontroly se týkaly všech aut a zavazadel, 
i v autobusech. Později jsem se dozvěděl, že 
pražští vodáci, když sehnali nějaké jídlo od 

sedláků, tak to prováželi do Prahy na kánoích 
či kajacích. To Němcům nedošlo.

Že jsme byli skutečně podvyživení, jsme se 
dozvěděli brzy po válce. Do školy přišli lékaři 
a všechny nás prohlédli a pak jsme ještě mu-
seli jít na rentgen plic. Já jsem byl mezi 6 žáky 
z naší třídy, u kterých se objevily stíny na pli-
cích. Dostával jsem pak na zvláštní potvrzení 
větší příděl mléka. Ten přídělový systém byl 
ještě určitou dobu po válce, než se vše rozjelo 
k lepšímu.

Pak se maminka o mě tak postarala, že 
když jsem byl v roce 1950 s Edou v rozšířeném 
reprezentačním družstvu a měli jsme zdra-
votní prohlídky, tak doktor rentgenolog se mi 
ptal, zda jsem neměl něco s plícemi. Když jsem 
ho seznámil s tím, co mi bylo, tak řekl, že mám 
štěstí, že stíny jsou pryč a jsou tam jen vidět 
nepatrné stopy po zvápenatění. Později pak 
při různých prohlídkách jsem měl plíce čisté.

Nejvíce kamarádů jsem měl ze školy. Během 
těch let, nejdříve v obecné a pak v měšťanské 
škole se vytvořila parta, říkali jsme si 16 koltů 
a prováděli jsme všechny možné klukoviny. 
Pořád jsme v něčem soutěžili. Kdo přehodí 
kamenem Vltavu, kdo přeskočí potok, kdo 
podplave vory, kdo vyleze na kormidlo projíž-
dějícího parníku, za jak dlouho vylezeme na 
ten strom, kdo vydrží nejdéle pod vodou atd. 
Znali jsme dokonale celé zbraslavské okolí: 
Háj, Belveder, Kamínku, Borovice, Krňák, Ma-
lou řeku, Šance, Hradiště. Věděli jsme, kde co 
dozrává, kde jsou nejlepší třešně, na kterém 

poli jsou lusky, nic nám nebylo svaté. Časem 
jsme ale přeci dostávali trochu rozum, ale to 
soutěžení zůstávalo naší prioritní zábavou 
a tak jsme nakonec založili atletickou sku-
pinu, abychom mohli soutěžit v jednotlivých 
disciplínách.

Vymysleli jsme klubové jméno ASTKA, což 
znamenalo atletický sportovní tenisový klub 
Alip, což znamenalo pozpátku pila. Naším čle-
nem byl též Vašek Vejvoda, jeho tatínek nám 
umožnil na pozemku pily vytvořit si hřiště, 
které jsme používali na košíkovou, odbíjenou 
a nebo na tenis.

Vedle hřiště jsme vybudovali doskočiště, 
pro skok daleký, vysoký a pro skok o tyči 
a taktéž jsme tam měli místo pro vrh koulí. 
Hod oštěpem a diskem jsme prováděli u vody 
na Dračkách. Na příjezdové cestě na pilu jsme 
běhali 60 m a 100 m. Běhali jsme tam jen v ne-
děli, když se na pile nepracovalo.

První poradu ASTKY jsme měli na pile, kde 
jsme se scházeli v domečku, kde dříve Vejvo-
dovi bydleli, než si postavili novou rezidenci. 
Bylo nám 13 let a od té doby jsme začali dělat 
lehkou atletiku a také jsme tam hráli hlavně 
košíkovou. V té době bylo na Zbraslavi více 
skupin chlapců, kteří se zajímali o lehkou at-
letiku a ti byli po válce sdruženi ve Slavii, NSK 
a Uraganu.

Když nám bylo asi 16 let, založili jsme zbra-
slavskou ligu a její účastníky byly ASTKA 
a další 3 výše jmenované skupiny. Soutěžili 
jsme spolu v jednotlivých atletických disciplí-
nách. Tam jsme ale poznali naše nedostatky, 
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hlavně v technice. Během celé doby jsme 
neměli nikoho, kdo by nám odborně poradil 
tak, jak to měli hoši ze Slavie, kteří jezdili 2krát 
týdně na Slavii. Nakonec jsme se též přihlásili 
do Slavie a tam se nás ujali trenéři a snažili 
se rozpoznat, na kterou disciplínu bychom se 
nejlépe hodili. Mě nejlépe vyhovoval hod dis-
kem a oštěpem a potom též běh na delší tratě.

Na základě tréninku na Slavii a na základě 
výsledků jsem v roce 1949 byl pozván do leh-
koatletické školy závodníků v Třeboni. Škola 
tam probíhala v pěkném lehkoatletickém 
areálu, který vlastnil ČSTV a byl umístěn na 
břehu rybníka Svět.

Byl to překrásný týden. Celodenní spor-
tovní činnost k večeru vrcholila fi nskou sau-
nou. Byla postavena přímo na břehu rybníka. 
Po rozehřátí jsme se navzájem šlehali vrbo-
vým proutím a pak jsme skočili do rybníka. 
Vždy jsme se cítili jako znovuzrození. Pro mne 
to byla úplná novinka, o které jsem sice věděl, 
ale nikdy jsem neměl možnost to zažít.

Další příjemné překvapení byla přítomnost 
Emila Zátopka, který v té době byl idolem 
většiny kluků sportovně založených. Měl za 
sebou již vítězné bitvy na 5 km s nejlepšími 
vytrvalci hlavně z Finska. Dále vítězství na 
olympiádě v Londýně v roce 1948 na trati 
10 km a získání stříbrné medaile na 5 km. 
O prsa vyhrál Belgičan Reiff . Emil si to pro-
hrál, jak sám říkal, malou taktickou chybou. 
Způsob, jakým zde vyhrál 10 km, ohromil 
nejen diváky, ale i odborníky. Celou světovou 
elitu předběhl většinou o více než kolo, jen 

Alžířan Mimoun udržel na dálku kontakt, ale 
Emilovým fi nišem v posledním kole se i jemu 
vzdálil o 48 vteřin a zvítězil časem těsně pod 
30 minut.

V té době již byl nadporučík a velitel vzni-
kajícího ATK. Byl tam s námi dva dny. Viděli 
jsme ho v kanceláři, kde plnil své administra-
tivní povinnosti a též na hřišti, kde absolvoval 
ty své koňské dávky v běhu.

Večer jsme si ho ale užili. Spal s námi ve 
společné noclehárně a bavil nás. My seděli na 
postelích kolem něho a on vyprávěl. Litovali 
jsme, že tam třetí den již nebyl. Pamatuji se na 
tu dobu jeho éry. Když běžel v Praze, vesměs 
na Masarykově stadionu (dnešní Strahovský 
stadion), tak jsem tam vždy byl. I když to bylo 
ve všední den, sešlo se tam 10 tisíc diváků. Lidé 
ho milovali a on jim to vracel svými výkony 
a svým chováním. Běhal pro nás, měl rád 
všechny prosté lidi.

Na stadionu to vypadalo, jako že většina 
diváků jsou vojáci. V té době byl velmi popu-
lární balonový plášť barvy khaki vojenského 
střihu, jaký nosil maršál Montgomery (plášti 
se říkalo montgomerák), též američtí důstoj-
níci nosili podobný plášť. Byl těžko k sehnání. 
Maminka sehnala vhodnou látku, ale béžové 
barvy. Tak to obarvila na zeleno a krejčí Po-
buda v Hálkové ulici mi ušil montgomerák.

Nejlepší montgomerák z mých kamarádů 
měl Rudla Seifert. Dostal ho od staršího bra-
tra Jendy. Ten byl hned po konci války v hod-
nosti majora členem mezinárodní organizace, 
jejímž úkolem bylo najít a dopravit válečné 

zločince k Norimberskému soudu. Ten plášť 
byl součástí americké uniformy, kterou čle-
nové komise nosili.

Po roce 1948 ho komunisté zavřeli a s ním 
ještě několik Zbraslaváků. Znal jsem z nich 
Fandu Řepu, hrál výborně hokej za Zbraslav, 
a Vláďu Strusku, který s námi za Zbraslav 
hrál košíkovou. Po roce byl s nimi soud, Jenda 
Seifert měl návrh na trest smrti, rozsudkem 
to změnili na doživotí. Po 16 letech byl pro-
puštěn s podlomeným zdravím a změněnou 
osobností. Po těžké nemoci mu postupně am-
putovali obě nohy a krátce na to zemřel.

Začal rok 1944. Na všech frontách Němci 
prováděli „plánované ústupy“. Teď jsme už 
všichni pevně věřili, že Němci válku prohrají. 
Tatínkovi se občas podařilo na krátkých vl-
nách z radia chytit nějaké zprávy. Začátkem 
války museli všichni s radiem jít na kontrolu, 
jestli tam není možnost nainstalovat krátké 
vlny. Rádio pak dostalo glejt o absolvování 
kontroly a zadní strana byla zapečetěná. Češi 
jsou však vynalézaví. Tak i táta si udělal zaří-
zení, které po zapojení na rádio mu to spojení 
občas umožnilo. Po poslechu to musel zase 
z rádia odstranit.
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v podkroví, naše klubovna

paškův dům – můj domov
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Ilegální skauting

Jednoho dne mě vyhledal ve škole Jirka Či-
hák, který byl o rok mladší a ptal se, jestli bych 
k nim mohl přijít, až jeho táta bude doma, že 
se mnou chce mluvit. Souhlasil jsem, ale vrtalo 
mi hlavou, co mi může poštmistr  – vedoucí 
zbraslavské pošty chtít. Znal jsem ho jen po-
dle vidění, věděl jsem, že mají dva kluky, Jirku, 
starého 14 let a mladšího Mirka. Když jsem ho 
potkal, tak jsem ho pozdravil a to bylo vše.

Když jsem k nim šel, bydleli v ulici V Pla-
týzu. Na rohu ulice z Elišky Přemyslovny byl 
krám Bati a dodnes v tom krámu prodávají 
boty. Ulice V Platýzu je spojnicí hlavní zbra-
slavské ulice s ulicí Boženy Stárkové. Je to 
ulice překonávající vysoký rozdíl mezi dvěma 
jmenovanými ulicemi, což je vyřešeno scho-
dištěm ve spodní části ulice. Asi v polovině 
schodiště na pravé straně při vstupu z hlavní 
ulice jsou vrátka na dvorek, ze kterého byl 
vstup do Čihákovic bytu. Tak toto místo se 
stalo pro mne nejoblíbenějším na další 2 roky 
mého života.

Pan Čihák mě přivítal, představil mi jeho 
manželku a pak jsme se posadili v obýváku. 
Ptal se mě na mé začátky ve skautu před 
válkou, když jsem byl ještě vlče. A jestli budu 
skautem po válce a že skauting se určitě ob-
noví. Pak hovořil o tom, že zná skautské ideály 
a že by jím vybraným chlapcům chtěl umož-
nit výchovu a žití v duchu skautských ideálů 
i v této temné době. Říkal, že by družina byla 

přibližně desetičlenná a že nás má již vybrané 
a s několika už i hovořil. Jakmile ukončí ho-
vory se všemi, tak v případě, že mám o to zá-
jem, mi dá vědět a sejdeme se u nich na první 
schůzku. Byl jsem z jeho nabídky nadšený 
a samozřejmě jsem souhlasil.

Rozloučil se se mnou s tím, abych o tom 
nikomu neříkal, že by to bylo nebezpečné jak 
pro mne, tak hlavně pro něj. Když jsem byl 
na ulici, tak se mi z toho točila hlava. Od této 
schůzky byl pro mne pan Čihák nejodvážněj-
ším člověkem na světě. To byla odvaha svěřit 
svůj život do rukou 14–15letým chlapcům. 
A jak nás vybíral? Kdo mu dal o mně a dalších 
informace? Kdyby se někdo prořekl a dozvě-
děl by se to nějaký kolaborant, tak by za to byl 
jistý koncentrák.

Asi za 14 dní mě Jirka pozval na první 
schůzku, která bude u nich v bytě v pátek 
v 18 hodin. Bylo nás tam i s Jirkou a malým Mir-
kem osm. Byli to kluci 14–16letí a všechny jsem 
znal. Pan Čihák nás přivítal a žádal nás, aby-
chom mu stále říkali pane Čihák a ne bratře. 
Abychom nepoužívali ani další viditelné znaky 
skautingu, jako podávání levé ruky, zdravení 
zvednutými třemi prsty, nošení skautského 
oblečení atd. Důvodem těchto omezení byl 
zákaz skautingu a též shromažďování více lidí 
jak na veřejnosti, tak i v soukromí. 

Abychom legalizovali naše schůzky 
a hlavně budoucí nedělní výlety, musíme se 
stát členy České obce turistické, která je jediná 
povolená organizace, které Němci nezakázali 
činnost. Vyplnili jsme přihlášky a na příští 

schůzce nám pan (bratr) Čihák rozdal legiti-
mace, které nás opravňovaly ke společným 
schůzkám a hlavně výletům.

Bratr Čihák byl v našich srdcích zapsaný 
jako skutečný skautský vůdce. Zažili jsme 
s ním spoustu krásných nedělních výletů, 
naučili jsme se s ním mnoho nových věcí. 
Měli jsme klubovnu v přírodě. Byla to malá, 
již opuštěná pískovna nad Lipany. Měli jsme 
tam ohniště a sezení kolem. Vztyčený stožár, 
který nebyl vyšší než hloubka pískovny, takže 
vlajka, kterou jsme vždy vztyčili, když jsme se 
tam sešli, nebyla zvenku vidět. Byla to zelená 
vlajka s písmeny ČOT (Česká obec turistická), 
ale pro nás to byla skautská vlajka v ilegalitě.

V době, když jsme byli v pískovně, tak vždy 
jeden z nás měl na jednom místě nahoře, ze 
kterého bylo nejlépe vidět po celém okolí, 
hlídku. V případě, když se někdo, většinou 
náhodou, blížil, tak ostatní varoval. Důsledně 
jsme dodržovali skautské heslo Buď připraven 
a bratr Čihák ho ještě vylepšil, takže znělo: 
„Buď připraven, budeš to potřebovat.“ Často 
jsem si na to heslo vzpomněl a vlastně jsem 
se podle něj řídil celý život. 

V té době bratr Čihák věděl, že nás čekají 
těžké chvíle, než bude skutečný mír. Nevěděli 
jsme, jak budeme schopni někomu pomoci. 
Věděli jsme však, že musíme být nejdříve a co 
nejrychleji pohromadě, než budeme někomu 
pomáhat. Ale jak to udělat? Telefony obyva-
telé neměli. Jen na náměstí byl veřejný tele-
fonní automat. Jinak byl telefon na úřadech, 
u doktorů, na policii a vlastnilo jej jen pár 



9

na dvoře
u čiháků

vstup z ulice v platýzuulice boženy stárkové – dům bratra čiháka



10

privilegovaných občanů. Bratr Čihák vymy-
slel systém spojek. Bylo nás sedm, Mirek byl 
ještě příliš malý. Když nás chtěl bratr Čihák 
svolat, tak Jirka, jeho syn, běžel k číslu 2 a po-
tom pokračoval k číslu 3. Číslo 2 k číslu 7 a pak 
k číslu 6. Číslo 7 k číslu 5, a číslo 6 k číslu 4. 
Systém pracoval velmi dobře a v rozmezí 
jedné minuty jsme za 20 minut byli všichni 
u Čiháků.

Jeden pátek v lednu nebo únoru roku 1945 jsme 
měli opět schůzku u Čiháků, ale něco bylo jiné. 
Vždy jsme šli hned do obýváku, ale teď jsme 
zůstali v kuchyni. Když jsme tam již všichni 
byli, bratr Čihák k nám měl krátkou řeč, ve 
které řekl asi toto: Za tu dobu, co jsme spolu, 
jsme se navzájem poznali a já jsem přesvědčen, 
že všichni budete dobrými skauty. K tomu, 
abyste i vy cítili, že jste skauty a také abyste 
cítili tu zodpovědnost, je třeba složit junácký 
slib. (Junák je český překlad jména skaut. Po 
válce se používal název skaut i junák.)

Potom bratr Čihák otevřel dveře a pustil 
nás do obýváku. Okna byla dokonale zakrytá, 
aby žádné světlo neproniklo ven. Na jedné 
stěně visela dlouhá československá vlajka, 
její spodní část ležela na stolku a na ní byla 
položena kniha o T. G. Masarykovi. Cítil jsem, 
že jsem přítomen mimořádné události. Tady 
již odvaha bratra Čiháka přesahovala všechny 
meze. Bratr Čihák se postavil vedle visící 
vlajky a stolku s knihou o TGM. My jsme se 
postavili do půlkruhu čelem k němu. Potom 
nám přečetl pomalu skautský zákon:

 1) Junák je pravdomluvný.
 2) Junák je věrný a oddaný.
 3) Junák je prospěšný a pomáhá jiným.
 4) Junák je přítelem všech lidí dobré vůle 

a bratrem každého junáka.
 5) Junák je zdvořilý.
 6) Junák je ochráncem přírody a cenných 

výtvorů lidských.
 7) Junák je poslušný rodičům, představeným 

a vůdcům.
 8) Junák je veselé mysli.
 9) Junák je spořivý.
 10) Junák je čistý v myšlení, slovech i skut-

cích.

Měl připravený list papíru s Junáckým slibem. 
Postupně jsme přicházeli ke stolku, vzali si list 
s junáckým slibem, položili jsme tři prsty levé 
ruky na knihu o TGM a před Československou 
vlajkou přečetli celý junácký slib.

Junácký slib zněl takto:

 1) Milovat vlast svou republiku Českoslo-
venskou a sloužiti jí věrně v každé době.

 2) Plniti povinnosti vlastní a zachovávati 
zákony junácké.

 3) Duší i tělem býti hotov pomáhati bliž-
nímu.

Byla to pro nás slavnostní chvíle, jakou jsme 
ještě nezažili. Paní Čiháková nám ještě udělala 
skromné pohoštění, z toho mála, co ještě bylo 
možné sehnat. My jsme se v té chvíli cítili už 
v jiné lepší době.

Doba naděje

Začal rok 1945. Nevěděli jsme, co nás čeká. 
Beznaděj v naší mysli ale nahradila naděje. 
Suverénní nadřazenost Němců se vytrácela 
z jejich jednání. Místní kolaboranti působili 
nejistě. Vojska západní aliance postupovala 
ze západu a z východu se blížili Rusové. Z ru-
šeného zahraničního vysílání „Volá Londýn“ 
jsme měli kusé zprávy o Jaltské konferenci, 
kde Roosevelt, Churchill a Stalin stanovili 
demarkační čáru, která prakticky znamenala 
rozdělení Evropy na východní a západní.

Bohužel v té době byl Roosevelt již velmi 
nemocný a ani Churchill nebyl tak aktivní, 
takže Stalin dosáhl posunutí demarkační 
čáry více na západ. Kdo nás osvobodí? Ev-
ropským západním mocnostem jsme moc 
nedůvěřovali. Francie se vzpamatovávala 
z několikaleté okupace Němci, Anglie byla 
dlouhým a těžkým odporem naprosto vyčer-
paná a pak tu byla vzpomínka na Mnichov. 
Měli jsme před válkou smlouvu s Francií a An-
glii o vzájemné pomoci v případě napadení. 
A jak to dopadlo.

Ministři zahraničí Daladier za Francii 
a Chamberlain za Anglii podepsali bez našich 
zástupců Hitlerovi dohodu o anexi Sudet ve 
prospěch Německa za slib, že žádná válka 
nebude. Pamatuji si jasně dodnes, co Cham-
berlain řekl v Anglickém parlamentu, kde 
obhajoval svůj podpis na Mnichovské dohodě: 
„Přece nepůjdeme do války kvůli nějaké malé 
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zemičce uprostřed Evropy, o které nikdo nic 
neví. Tak jedině Američani a Rusové. Z pro-
pagandy tehdejších dnů nám bylo jasné, že 
Němci se obávají daleko více ruské armády 
než americké.

Všude byly vylepovány plakáty s proti-
ruskou tematikou. Na jeden plakát, který byl 
skoro na každém rohu, si dobře pamatuji. Byl 
na něm zobrazen bolševický voják s urput-
ným výrazem v obličeji, s ušankou na hlavě. 
Ušanka měla nahoře špici a v přední části 
rudou hvězdu. V jedné ruce držel samopal 
a druhou chlupatou ruku s roztaženými prsty 
držel před sebou. Prsty byly celé zakrvácené 
a ze špiček prstů kapala krev. Pod tímto hrůzo-
strašným výjevem byl velký nápis „Zachvátí-li 
tě, zahyneš“.

Proti Američanům však žádná podobná 
propaganda nebyla. Přesto ale mezi lidem 
byla spíše proruská nálada. Nic jsme proti 
nim neměli. Zvěrstva za stalinismu nebyla 
známa a pak to byli Slovani jako my. Jen 
jsme věděli, že po vzniku Sovětského svazu 
se Ukrajina nechtěně stala součástí tohoto 
svazu. Dříve byla zásobárnou obilí pro celou 
Evropu a po anexi Ruskem tam byl dokonce 
hladomor.

Mamince bylo celkem jedno, kdo nás osvo-
bodí, hlavně aby bylo více potravin a mohla 
nám z čeho pořádně vařit. Táta si přál, aby nás 
osvobodili Američané.

Měl s Američany velmi dobrou zkušenost 
z první republiky, jako zástupce fi rmy Singer 
nedal na ně dopustit. Začátkem války však 

fi rma Singer přestala s Evropou obchodovat 
a táta po prodeji strojů, které měl na skladě, 
musel krám zavřít.

Blížilo se jaro 1945 a to byla doba kotlářů, jak 
jsme říkali letcům ve spitfi rech. Byla to malá 
stíhací letadla s piloty západní aliance, které 
na našem území likvidovala každou loko-
motivu, kterou objevila. Přilétala v letkách. 
Pod křídly měla přídavné nádrže, takže jejich 
základna musela být značně daleko. Při dosa-
žení brdských lesů prázdné nádrže odhodila 
a ty spadly do rozlehlých lesů. Pak již samo-
statně letěla hledat svou kořist.

Zbraslavské náměstí bylo ideálním místem 
na pozorování jejich náletů. Když pilot obje-
vil vlak, který jel na trati sázavského Pacifi ku 
a blížil se od Modřan ke Zbraslavi, vystřelil 
směrem k vlaku červenou raketu. Strojve-
doucí vlaku již věděl, oč běží. Zastavil vlak, 
pískal na poplach a utíkal od vlaku následo-
ván všemi cestujícími.

Pilot několikrát zakroužil a když si byl 
jistý, že již je vlak prázdný, začal s útokem. 
Když jsem to pozoroval z náměstí, tak zmizel 
z dohledu a najednou se vynořil nad Havlí-
nem. Nad náměstím nebyl výš než 50 m. Kryt 
kokpitu letadla byl vyroben z plexiskla, takže 
pilot bezvadně viděl nejen dopředu, ale i do 
obou stran a taktéž my jsme piloty mohli 
vidět, vždyť byli sotva 50 m od nás. Při této 
příležitosti jsem také viděl prvního černocha. 
Potom jeho letecké kulomety začaly praco-
vat. Na zem padaly prázdné patrony a střely 

si nalezly cíl v parním kotli lokomotivy. Z děr 
v kotli chvíli unikala se syčením pára a za 
chvíli bylo po srandě.

Druhé místo na naše pozorování kotlářů 
bylo u Malé řeky. Zde jsme zase viděli ten jeho 
závěrečný manévr. Byl tak nízko, že lokomo-
tivu nemohl minout. Mířil celým letadlem ve 
skoro vodorovném letu. Jak pára začala uni-
kat, na důkaz, že mířil dobře, provedl úžasný 
manévr. Musel pořádně přitáhnout knipl, aby 
jen tak tak přeletěl nad Parisovou vilou. Pak 
se již v bezpečné výšce vrátil nad Zbraslav, 
zamával křídly a zmizel.

Po takovém náletu jsme s kamarády 
z  ASTKY (ostatní kluci nám říkali Piláci), měli 
napilno. Spěchali jsme do lesů mezi Baněmi 
a Jílovištěm a hledali odhozené přídavné 
nádrže. Většinou jsme se vraceli s prázdnou, 
ale třikrát nám to vyšlo a jednou jsme našli 
dokonce dvě. Celkem jsme na pilu přitáhli 
čtyři nádrže. Měly tvar protáhlé kapky asi 3 m 
dlouhé a největší průměr byl asi 60 cm. Byly 
vyrobeny z duralového plechu matné stříbrné 
barvy s váhou tak do 20 kg. Podařilo se nám 
do každé vyříznout otvor, abychom do nich 
mohli vlézt, sedělo se na dně, jen pod zadek 
jsme si dali nějaký složený hadr. Potom jsme 
vyrobili primitivní čtyři kajakářská pádla a na 
Vltavě jsme pak sváděli bitvy narážením jed-
noho do druhého za účelem jeho převrácení, 
čímž byl současně vyřazen ze hry.

Všichni jsme cítili, že válka spěje ke svému 
konci a jaké štěstí pro nás, že jsme na straně 
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vítězů. Jaký bude ale ten konec? Snad to ve 
zdraví přežijeme.

V té době byli na Zbraslavi dvě německé 
vojenské posádky a početná skupina Hit-
lerjugend, kterou ubytovali v klášteře pod 
Belvederem. Jeptišky musely klášter opustit. 
Ve třídách měšťanské školy byla ubytována 
první skupina vojáků Wermachtu, staří fotři, 
kteří již neměli chuť bojovat a byli rádi, že se 
již blíží konec války. Druhá skupina Němců 
byli vojáci SS. Byli zabydleni ve Zbraslavském 
zámku a vzdát se rozhodně nemínili. Další 
třídy měšťanské školy byly používány pro 
výuku Hitlerjugend. 

V té době byl ředitelem měšťanky Rösler, 
námi nenáviděný kolaborant a ještě k tomu 
zlý člověk. Jednu z jeho výchovných metod 
jsem poznal na vlastní kůži. Viděl mě, jak 
běžím po schodech, a to se nesmělo, zařval 
na mě, musel jsem s ním do ředitelny a tam 
na skříni měl rákosku. Musel jsem se ohnout 
přes stůl a třikrát mě šlehl přes zadek. V době 
před revolucí jsem již chodil do 1. ročníku prů-
myslovky, ale Martí mi říkala, jak se tísnili ve 
třídách, jen v kreslírně jich bylo 51. Němci měli 
k dispozici celou chlapeckou část školy a na-
konec i dívky musely jít ze školy pryč. Učení 
pak probíhalo v různých budovách, hlavně 
v hospodách. Martí třída byla v restauraci 
U Mičanů, kde jsme měli později naši první 
loděnici. 

Boží mlýny melou jistě a někdy i rychle jako 
v tomto případě. V době, kdy začala pražská 
revoluce, SS vojska z výcvikového tábora na 

Hradištku táhla na Prahu. Jedna část po staré 
Benešovské silnici a ta druhá podle Vltavy od 
Štěchovic. U Vranské přehrady byl ředitel 
Rösler zastřelen. Co tam dělal, nikdo neví, ale 
předpokládalo se, že chtěl Němce informovat 
o situaci na Zbraslavi. Nedali mu však šanci, 
jak na někoho narazili, tak hned stříleli.

Pražské povstání 
na Zbraslavi

V ranních hodinách 5. května 1945 začalo Praž-
ské povstání. Pokud si pamatuji, tak to hlásil 
místní rozhlas a žádal dobrovolníky, aby se se-
šli před národním výborem, odkud bude for-
mována pomoc Praze. Bratr Čihák nás svolal 
a společně jsme šli k národnímu výboru, který 
byl v budově na ulici Elišky Přemyslovny, kde 
je nyní školka a školní jídelna.

Před budovou již byla řada mladých mužů 
a my jsme se k nim přidali. Stáli jsme až na 
konci a do řeči nám nebylo. Chtěli jsme Praze 
pomoci, ale na druhé straně jsem si nedovedl 
představit, že bych měl někoho, i když to byl 
Němec, zastřelit. Pušku jsem ani nikdy ne-
držel v ruce. Ty mé úvahy přerušil příchod 
podplukovníka ve vojenské uniformě z první 
republiky. Později jsem se dozvěděl, že to byl 
pplk. Tomaštík. Měl k nám krátký projev 
o tom, že Praha potřebuje pomoc a že je rád, 

že se hlásí tolik dobrovolníků. Potom šel podle 
té řady dobrovolníků, až přišel k nám.

Zastavil se před námi a ptal se, kolik je nám 
let. Nejstarší byl Mirek Koťátko, kterému bylo 
16 let, a ostatní jsme byli patnáctiletí. Pood-
stoupil dozadu a ke všem řekl, komu není 
18 let, ať zvedne ruku. Mimo nás to bylo ještě 
několik dalších. Svolal si nás k sobě a řekl 
nám, že nejsme plnoletí, že nemůžeme pomá-
hat se zbraní v ruce, ale abychom se hlásili na 
národním výboru a u vedení R. G. (revoluční 
garda). Bude mnoho nutných služeb, které 
můžete vykonávat beze zbraně.

Nebyl jsem tím nijak zklamaný, spíše jsem 
si oddychl. Na národním výboru zatím žád-
nou službu od nás nepožadovali, ale měli jsme 
se tam vždy ráno hlásit. Tento den se vrátil 
z Prahy generál Mejstřík a převzal vedení od-
bojové skupiny Zbraslav a pplk. Tomaštík se 
stal jeho zástupcem.

Ten den si ještě pamatuji, že jsme spolu 
s tátou pomáhali stavět barikádu z dlažeb-
ních kostek před vstupem na most přes Kr-
ňák. Důvodem bylo zastavit nebo alespoň 
zpomalit předpokládaný přesun vojska SS 
z výcvikového prostoru Hradištko. Ti měli 
Prahu vyčistit od Vlasovců, vojska generála 
Vlasova, které se připojilo k Pražskému po-
vstání. Bylo nás tam požehnaně, ti s krumpáči 
uvolňovali dlažební kostky ze silnice, my jsme 
patřili do skupiny, která kostky nosila k ros-
toucí barikádě a ta třetí skupina umísťovala 
kostky tak, aby se mohla postavit co nejvyšší 
barikáda.
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A najednou střelba. Ze spodní zámecké 
brány vyběhlo na silnici několik esesáků 
a stříleli na nás. V tu ránu jsme se všichni 
rozprchli. Někteří do Bizánky a další do ulice 
Pod špitálem. V té jsme byli i my. Asi po 100 m 
běhu podél zdi Panské zahrady jsme se zasta-
vili u dřevěného telefonního sloupu. V té době 
se dřevěné sloupy nedávaly do země, ale dal 
se tam betonový podstavec čtvercového prů-
řezu. Nad zemí byl asi 1,2 m. K tomu se silnými 
šrouby připevnil ze strany dřevěný telefonní 
sloup.

Než jsem se nadál, táta již stál na vršku 
betonového podstavce. Potom již dosáhl na 
vrchol zděného plotu, na kterém již za mo-
ment seděl. Počkal, až tam též stejným způso-
bem vylezu a potom jsme seskočili do kypré, 
připravené půdy pro sázení nějakých sazenic. 
Cestou necestou jsme přeběhli Panskou za-
hradu až k plotu Paškovic zahrady, která byla 
za domem, kde jsme bydleli, a po jeho překo-
nání jsme byli doma.

Žasnul jsem, jak táta v 59 letech si poradil 
s tím 3 m vysokým zděným plotem do Panské 
zahrady. Prostě adrenalin na věk nekouká.

Když o tom ale dnes přemýšlím, tak ti naši 
přátelé z druhé generace a naše děti jsou 
všichni tak kolem té šedesátky. Že by byli tak 
staří, jak jsem se tehdy díval na mého tátu, tak 
to tedy nejsou. Pro nás jsou to mladí lidé a oni 
se tak také chovají. Pro nás je již výborný věk 
i sedmdesát let. Všechno je relativní, jen záleží 
na tom, z jaké pozice se na to díváš.

Co si o nás asi myslí dnešní mládež? Martí 
bude letos 82 a já za necelé dva měsíce budu 
mít 86. Považují nás možná již ne za seniory, 
ale za starožitnosti. Ale já se tak vůbec ne-
cítím. Řídím se heslem: Minulost změnit ne-
můžeš, ale současnost si můžeš ničit obavami 
z budoucnosti.

Toto píši v Monte Gordo, v jihovýchodním 
bodě Portugalska. Je 4. ledna 2016, sedím 
u stolku na terase v pátém patře moderního 
apartmentu s výhledem na moře. Před námi 
je jen asi 1 km dlouhá promenáda. Pak je par-
koviště a za ním již nekonečná pláž směrem 
západním a 6 km východním až k velké řece 
Gaudián, která je současně hraniční čarou 
se Španělskem. Monte Gordo je vyloženě tu-
ristická oblast. Je zde spousta apartmentů. 
V tuto dobu jsou v provozu většinou ty po-
dle promenády s výhledem na moře. Trvale 
zde žije 3 400 Portugalců. V hlavní sezoně je 
zde až 200 tisíc návštěvníků. My jsme zde od 
16. prosince do 22. března. V tuto zimní dobu 
je zde asi 3,5 až 5 tisíc návštěvníků, většinou 
seniorů. Jsou to hlavně Holanďani, potom 
Angličani – ti to mají snadno dostupné. Přímý 
let Londýn – Faro trvá 2 hodiny. Dále jsou tu 
Němci a seveřané z Norska, Švédska a Finska. 
S Čechy jsme se zde setkali jen s jednou mla-
dou dvojicí, ale ti zde byli jen na 14 dnů přes 
Vánoce.

Když vyjdeme z apartmentu většinou 
kolem 10. hodiny, přejdeme přes promenádu 
a parkoviště, což je vzdálenost asi 50 m, a jsme 

na pláži. Většinou jdeme nejdříve k rybářům. 
Je to vyhrazený prostor na pláži pro profesi-
onální rybáře a jejich lodě, které denně vyta-
hují po návratu z moře pomocí speciálního 
traktoru na břeh. Každý rybář má vyhrazené 
místo pro svou loď. Druhý den opět pomocí 
traktoru táhnou loď po písku na vodu. Je tam 
též malá restaurace na občerstvení, my se tam 
zastavujeme na „amerikáno“, to je káva es-
preso, ale je tam více vody. Majitel a současně 
i číšník nás již za ta léta dobře zná a vždy nás 
srdečně vítá. Sedíme venku a pozorujeme ten 
rybářský život, který zrovna lehký není.

Uvnitř v restauraci je výzdoba z obrov-
ského množství vlajek, většinou sportovních 
oddílů ze zemí Evropy, jak mu je tam turisté 
postupně přinášejí. Visí tam i trojúhelníková 
vlajčička vodáckého oddílu Zbraslav, kte-
rou jsme mu tam před léty přinesli. Pak se 
rozhodneme, kam půjdeme. Když jdeme na 
západ, tak přejdeme celou rybářskou osadu 
a jsme již mimo Monte Gordo. Jdeme po pláži, 
většinou bosi a to hlavně když je velký odliv, 
pláž je o mnoho metrů širší, skoro vodorovná 
a ten zbytek vody klesající hadiny se ve slunci 
třpytí, jakoby to bylo zrcadlo. Courat se v tom 
je pro nás požitek. Ujdeme tak 2 km, pak jdeme 
do písečných dun, které mimo Monte Gordo 
lemují pláže, a za nimi je pak smíšený les, ve 
kterém jsou cestičky pro pěší a cyklisty. To 
někdy využíváme, když se zvedne příliš silný 
vítr a vracíme se domů lesem.

V těch dunách si najdeme místečko, kde 
vidíme na moře, a kde na nás nefouká vítr. 
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monte gordo

na východ
na západ

pohled z naší terasy
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V písku si uděláme sezení, vyložíme to pláš-
těnkou, a buď si čteme nebo Martí luští su-
doku nebo se jen opaluje. Často zůstáváme 
až do odpoledne. V tom případě máme sebou 
sendviče, potom si dám na písku dvacet a od-
poledne se pomalu vracíme. Zastavíme se 
ještě v naší restauraci „Servejaria-Avenida“, 
která je blízko našeho apartmentu a dáme si 
džus z čerstvých pomerančů. Je tam wi-fi  pro 
naše mobily, takže víme, co se děje ve světě.

Každý druhý nebo třetí den jdeme k rybá-
řům na oběd. Jídelníček nemají, ale kuchař 
nás vezme s sebou ke grilu vybrat si rybu. Gril 
je venku za kuchyní a vedle grilu má v ledu 
ryby, které ráno dostal od rybářů.

Naše nejoblíbenější ryba je linquado a du-
rádo. Někdy si dáme zase jiné mořské tvory 
jako squit, krevety, chobotnici, ale nejčastěji 
máme rybu.

Od této chvíle již nebylo možné vyjít z domu. 
Němečtí vojáci byli všude. O tom mi vyprávěla 
Martí, která bydlela v domě, ve kterém bydlí 
dodnes. Je Na Plácku hned vedle schodů na 
Belveder. V těchto dnech se v Záběhlicích 
rozšířila zpráva, že Němci chtějí vyhodit do 
povětří Vranskou a Štěchovickou přehradu.

Na základě toho se obyvatelé spodní části 
Záběhlic stěhovali jen s peřinami k příbuzným 
nebo známým, kteří bydleli v domech, kde 
již vytopení vodou nehrozilo. Tak tomu bylo 
i v domech, kde bydlela Martí a naproti v sou-
sedním baráku u Malých. Během 6. května 
uslyšeli ohlušující ránu a dědoušek Martí pan 

Kaňkovský se šel k oknu podívat, co se stalo 
a řekl: „U Malých jsou v povětří.“

Pak se otočil k druhému oknu, aby viděl 
na Plácek, a za moment střely z kulometu 
umístěného na obrněném vozidle, které stálo 
u silnice vedle lipových stromů, pokropily ce-
lou přední stěnu domu. Odneslo to i okno, kte-
rým dědoušek juknul na Plácek. To mihnutí 
za oknem způsobilo takovou odplatu. Vrchní 
polovina okna byla opatřena trvalým zatem-
něním, které bylo celou válku povinné. Přes 
den se odstraňovala jen spodní část. Střely ku-
lometu proletěly sklem v horní polovině okna 
a narazily na volně visící zatemnění udělané 
z tmavé tuhé plachty. Razance střel již nebyla 
dostatečná, takže několik střel po naražení do 
plachty spadlo bez způsobení jakékoliv další 
škody na podlahu. U Malých to dopadlo hůře. 
Skupina vojáků, kteří byli v Borovicích, sbíhali 
na Plácek a jeden z nich hodil granát na stře-
chu Malých a způsobil tím velkou škodu na 
střeše domu.

Obdobně to vypadalo i u nás na náměstí. 
Němečtí vojáci opanovali celou Zbraslav. 
Všude měli rozestavěné hlídky. Jeden voják 
stál před vraty do průjezdu Paškovic domu.

Na dvoře byl ještě malý baráček se dvěma 
místnostmi. Jednu obývala babička Hany 
Vorlíčkové a druhou paní Fína. Byla to Němka, 
žila dlouho v Čechách. Mluvila česky, ale z je-
jího akcentu každý poznal, že Češka není. 
Paní Fína otevřela vrátka ve velkých vratech 
a s tím vojákem mluvila německy. Asi se jí ho 
zželelo, mohla být jeho máma, a přinesla mu 

hrnek s vodou. Šel jsem za ní, když mu nesla 
vodu. Vypadal jak dítě oblečené do uniformy, 
helma mu byla velká, zakrývala větší část ob-
ličeje. Nebylo mu ještě 17 let, jak se paní Fína 
od něj dozvěděla. 

Během dopoledne k nám přišli tři vojáci 
po zuby ozbrojeni. Granáty s rukojetí za pa-
sem a prohlíželi celý dům. Všichni obyvatelé 
domu byli na dvoře a oni se chtěli přesvědčit, 
že tam už nikdo není, kdo by mohl případně 
ohrožovat předpokládaný přesun vojáků SS 
z Hradištka. Naproti Paškovic domu je roh bu-
dovy pivovaru a je to nejužší místo z náměstí 
na silnici do Prahy. Z jejich pohledu to bylo 
nejnebezpečnější místo, ze kterého by mohl 
být přesun vojska napaden. 

Paní Fína „zaúřadovala“, bavila se s nimi, že 
mimo nás, co jsme na dvoře, nikdo jiný v domě 
není. Moc jí neposlouchali, prolezli celý dům, 
ale již tak hrůzně nevypadali, jako když tam 
vtrhli. Po této zkušenosti jsme se ale báli zů-
stávat v bytech, hlavně v noci, a tak jsme se 
všichni přestěhovali do sklepa. Celý dům je 
podsklepen a každý nájemník tam měl své 
oddělené místo pro sklad uhlí, brambor a věcí, 
které nejsou nutné, ale vyhodit je nechce. Vět-
šina těch příček oddělujících jednotlivá místa, 
byla udělána ze dřeva a taktéž dveře do jed-
notlivých prostorů byly dřevěné.

My jsme ale měli sklep zděný se silnými 
dveřmi. Nejlepší a největší sklep měli domácí. 
Byl prostorný, používaný pro uhlí, jako skla-
diště brambor a hlavně jablek, uložených na 
dřevěných platech asi půl metru nad zemí 
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a vyložených slámou. Přes den tam bylo 
i denní světlo od jednoho okénka pod stro-
pem. Spodek okna byl zvenku těsně nad chod-
níkem ulice. Okénko bylo používáno též při 
dodávce uhlí. A toto okénko bylo právě kámen 
úrazu. Majitelka domu milostpaní Pašková se 
obávala toho, kdyby některý voják hodil do 
okénka granát, tak by bylo vymalováno.

Tak se majitelé domu nastěhovali do na-
šeho sklepa. Táta sice protestoval, že platíme 
řádně nájem a v tom je zahrnut i náš sklep. 
Milostpaní ale trvala na svém a tak jsme se 
nastěhovali do jejich prostorného sklepa. 
Okénko jsme s tátou zakryli prkny a na 
platech vyložených slámou jsme se krásně 
vyspali. Spali jsme tam tři noci. Přesto, že to 
okénko bylo zakryté, tak jsme měli sluchové 
informace o pohybu vozidel na ulici. První dvě 
noci to byl pohyb většinou na Prahu. 

Během dvou nocí někteří nájemníci ve 
sklepě slyšeli, že v domě někdo chodí. Nej-
větší překvapení zažili Sejkovi. Byla to starší 
manželská dvojice a měli v domě u Pašků 
koloniál a za krámem pak byt. Paní Sejková 
ráno, když se šla podívat do bytu, vyšla pak 
na dvůr a držela v ruce ruční granát s ruko-
jetí. Našla ho pod postelí, ve které se vyspal 
nějaký voják i v zablácených botách a granát 
tam zapomněl. Obávali jsme se případné další 
kontroly, že by mohli granát najít a asi by to 
s námi špatně dopadlo. Pan Sejk vzal granát 
a řekl, že ho hodí do žumpy.

Poslední noc se ani spát nedalo, byl to 
skoro soustavný hluk vozidel směrem na 

Strakonice. Nebyl to jen hluk motorů, ale též 
lidské hlasy, křik, hádky, musel tam panovat 
obrovský chaos. Táta to správně odhadl. To 
je neorganizovaný útěk na západ. K ránu vše 
utichlo. 

Když jsme vyšli na ulici, žasli jsme. Na ce-
lém náměstí, ale hlavně na obou stranách sil-
nice na Baně, bylo nepředstavitelné množství 
všeho možného. Kabáty, části uniforem, deky, 
helmy, celty, opasky se sumkami plné nábojů, 
batohy, nádobí, věci, které neměly co dělat 
s vojnou, asi někde ukradené. Teď se utíkající 
vojsko zbavovalo všeho, co zabraňovalo nej-
rychlejšímu postupu do amerického pásma.

Hnala je asi oprávněná hrůza z rychle 
postupujících Rusů na Prahu. Po cestě kradli 
kola. Auta nebyla a i když na nějaké narazili, 
tak do něj neměli benzín. Tento chaos, ten ne-
organizovaný útěk německých vojáků byl ne-
uvěřitelný kontrast s jejich disciplinovaností, 
kterou jsme pozorovali během válečného ob-
dobí. Přesvědčilo mě to, že je opravdový konec 
války a že bude mír. 

Při cestě domů jsem našel svazek 6 párů 
nových teplých šedých ponožek, ještě pře-
pásaných papírovým páskem od výrobce. 
Maminka mě za to pochválila. Nové ponožky 
jsme již dlouho neviděli. Maminka a Eví ty 
ponožky, co jsme měli doma, stále jen zašívaly.

Nasnídal jsem se a hurá na obecní úřad. 
Tam jsem se dozvěděl smutnou zprávu. Ge-
nerál Mejstřík byl 6. května zastřelen v Háji. 
Podrobnosti, jak se to stalo, nikdo nevěděl 
a do dneška to pokud vím, nikdo nevysvětlil, 

co velitel organizační skupiny Zbraslav dělal 
v Háji, když všude v lesích byly roztroušeny 
německé jednotky. Jeho jednoduchý čtyř-
hranný pomníček je na horní cestě ve stráni 
Havlína, v místech, kde u cesty z urnového 
háje je po pravé straně kovový kříž.

Další smutná zpráva byla o situaci v Laho-
vicích a Lahovičkách. Šel jsem se tam podívat 
se Zdenkem Plockem. Šli jsme topolovou alejí 
mezi Zbraslaví a Lahovicemi, kterými jsme 
prošli a pak přešli most přes Berounku a na 
vlastní oči viděli důsledek urputného bránění 
mostu proti vojákům, většinou mladým ese-
sákům, vycvičených ve výcvikovém táboru 
Hradištko, kteří táhli na Prahu.

Na každé straně silnice bylo primitivní 
kulometné hnízdo a v nich mrtví vojáci gene-
rála Vlasova. Tito vojáci palbou z kulometů 
znemožňovali německým vojákům přechod 
mostu. Říkalo se, že malá skupina německých 
esesáků přešla Berounku u Radotína a pak 
napadli Vlasovce zezadu. Po jejich likvidaci 
vojsko přešlo most a v Lahovičkách se na oby-
vatelstvu mstilo za svoje ztráty a za zdržení. 
Vnikali do domů a muže, které chytili, vyvedli 
ven, postavili je na okraj silnice, která byla 
několik metrů nad polem v místě, kde ještě 
nebyly domy (dnes je tam skládka zeminy) 
a všechny je zastřelili. Ti se pak skutáleli dolů. 
Pokud se pamatuji, tak to bylo několik desítek 
mužů. Mezi nimi i můj spolužák z měšťanské 
školy patnáctiletý Láďa Balabán. Seděl přede 
mnou v řadě se svým kamarádem Vláďou Pla-
mínkem, který byl též z Lahoviček, ale kterého 
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nenašli. Zůstali jsme se Zdenkem u první mrt-
voly, ale jít dál jsme již neměli odvahu. 

Viděli jsme tu řadu skutálených či na svahu 
zachycených těl a bylo nám z toho zle. Šourali 
jsme se zpět na Zbraslav a za celou cestu zpět 
jsme snad ani nepromluvili.

O tom, co prováděli ženám v Lahovicích, 
jsem se později dozvěděl od příslušníků re-
voluční gardy, se kterými jsem se stýkal při 
donášení jídel a různých zpráv. Taková zvěr-
stva na ženách jsem si ani nedovedl představit 
a ani dnes bych o tom psát nemohl.

Když jsme přišli zpět na Zbraslavské ná-
městí, čekalo nás další překvapení. Na silnici 
na křižovatce klečelo asi 5 chlapů, měli kýble 
s vodou, rýžáky v ruce a drhli ulici. Kolem nich 
bylo plno lidí, plivali na ně a nadávali jim. Byli 
to místní kolaboranti, které jsem neznal, po-
znal jsem jen jednoho a to byl Němec Wund-
heim, správce Zbraslavského zámku. Měl na 
sobě jen kalhoty a tílko, na plešaté hlavě měl 
namalovaný hákový kříž. Wundheima jsem 
znal, často jsme si hráli v parku a vídali jsme 
ho. Chodil oblečený jako myslivec a k tomu 
měl vysoké kožené boty. Bydlel s rodinou ve 
správní budově zámku, ve druhém poschodí. 
Nás si nikdy ani nevšimnul.

Měli syna, který byl během války odveden. 
Říkalo se, že má jít na východní frontu. Při 
návštěvě rodičů před odjezdem na frontu 
ještě navštívil svého kamaráda z hájovny 
u Lochkova, kde byl později nalezen zastře-
lený. Všeobecně se říkalo, že spáchal sebe-
vraždu. Ofi ciální verze ale byla, že se zastřelil 

nešťastnou náhodou při čištění zbraně. Měl 
dokonce vojenský pohřeb na zbraslavském 
hřbitově, při kterém mu přítomná vojenská 
četa střílela čestnou salvu.

Příští den jsme již jako skautská jednotka 
měli napilno. Obecní úřad nás využíval jako 
spojek a revoluční garda pak nejvíce na doná-
šení jídla pro členy R. G., kteří čistili lesy od 
zběhlých německých vojáků a zůstávali v ur-
čitých místech celý den.

Revoluční garda byla první polovojenská 
organizace vytvořená v jednotlivých místech 
republiky. Byla vytvořena z dobrovolníků mi-
nimálního stáří 18 let. Neměli uniformy, jen 
pásku na rukávě s písmeny R. G. Čistili lesy 
od Wermachtu, hlídali zajaté vojáky a měli 
též velkou pravomoc, kterou někdy až nepat-
řičně využívali. Zajaté vojáky pak odváděli do 
prostoru mezi Zbraslaví a Lahovicemi, kde na 
obrovské louce byl vytvořen zajatecký tábor. 
Během několika dnů tam bylo tisíce zajatců 
a za dalších pár dnů tam bylo až 10 tisíc zaja-
tých vojáků.

Při jedné naší „misi“ jsme nesli se Zdenkem 
Plockem polévku ve vojenské nádobě asi na 
15 litrů. Nádoba měla těsnicí víko a po stra-
nách dvě sklopná kruhová držadla. Provlékli 
jsme mezi ně skautskou tyč a nesli jsme ji mezi 
sebou ke stanovišti R. G. Bylo to v lese na cestě 
do Lhoty. Šli jsme horní cestou lesem, když 
jsme byli asi nad Hálkovým pomníkem, tak 
se proti nám objevili tři němečtí vojáci. Viděli 
jsme, že již nemají zbraně, tak jsme pokračo-
vali v cestě, ale byla v nás malá dušička. Šli 

vedle sebe a zabírali celou cestu a my ji zabí-
rali též. Šeptali jsme si mezi sebou, nebudeme 
uhýbat, ať se uhnou oni. Než ale došlo k něja-
kému střetu, tak oni sešli z cesty, nechali nás 
projít a pak zase pokračovali v cestě. 

Další den jsme nesli občerstvení pro R. G., 
která byla rozestavěna kolem velké pískovny, 
blízko hlavní ulice Elišky Přemyslovny, v mís-
tech dnešní ulice „K nové škole“. Dnes jsou tam 
po obou stranách obytné domy. Pískovna byla 
konečné místo vojáků, většinou esesáků, kteří 
sem byli přiváženi ze zajateckého tábora. Ten 
den museli všichni zajatci v zajateckém tá-
boře nastoupit do volného prostoru, byla to 
ulice táhnoucí se středem celého tábora od 
Zbraslavi k Lahovicím. Tábor byl vytvořen ze 
stanů a primitivních přístřešků. 

Příslušníci R. G. tam přivedli svědky, muže 
a ženy masakru v Lahovičkách a násilnických 
činů páchaných na ženách v Lahovicích. Ti 
pak procházeli pomalu kolem zajatců a když 
poznali někoho z násilníků, nebo těch, kteří 
chytali a vyváděli občany z domů, aby je 
venku pak zastřelili. Když na někoho ukázali, 
tak je členové R. G. převáželi do pískovny, kde 
je pustili. Z pískovny však nebylo možno utéci. 
Jediná cesta, kterou je tam přivezli, byla pod 
dozorem R. G. Stěny pískovny byly kolmé, 
8 až 10 m vysoké. Jen na několika místech byly 
kolmé stěny sesuté, takže se tam místo kolmé 
stěny utvořil strmý pískový svah. Ti zajatci, 
kteří tam byli přivezeni, tušili, že je čeká smrt, 
a tak se někteří pokoušeli ze zoufalství zdolat 
ten strmý svah.



21



22

Když jsme tam se Zdendou přišli, stáli jsme 
nahoře na kraji pískovny. Potom jsme byli 
svědky, jak jeden na druhé straně pískovny 
se hrabe nahoru a když byl skoro v dosahu 
okraje, tak se ozvalo několik střelných ran 
vystřelených hlídkami R. G. Zajatec se zvedl, 
a pak se zvrátil a padal dolů. Předali jsme ob-
čerstvení prvnímu členu R. G. a rychle jsme 
pádili pryč. 

Bývalí skauti, v té době již ve věku roverů, 
obnovili skauting na Zbraslavi a naše sku-
pinka bratra Čiháka se automaticky stala 
skauty. K dispozici obecnímu úřadu a revo-
luční gardě jsme zůstali, pokud nás potřebo-
vali, asi další dva týdny. Nakonec se s námi 
rozloučili a za odměnu všem skautům, kteří 
se nějak zapojili do porevoluční činnosti, 
dali: stanový díl (ze dvou dílů se dal postavit 
stan), jinak sloužil též za pláštěnku, tornu-
-tele (vrchní část torny byla z telecí kůže jako 
účinná ochrana před deštěm), košili a kraťasy. 
Bylo to ze skladu Wermachtu a Hitlerjugend. 
Od skautského ústředí jsme pak byli Honza 
Aulehle a já vyznamenáni Bronzovým kří-
žem.

Několik dnů po ukončení války přijeli na 
Zbraslav ruští vojáci, většinou v nákladních 
autech. Byl to asi pěší pluk, ale neměli žádné 
intendanční zázemí. Místní rozhlas žádal 
občany o pomoc s ubytováním. Bratr Čihák 
s manželkou si vzali dva vojáky. Umožnili jim 
se vykoupat, jedli s nimi a přespali u nich. Dali 
jim k dispozici jejich ložnici. Ráno po snídani, 

když odešli, tak zjistili, že jim ukradli rodinné 
šperky, které měli v nočním stolku. Oznámili 
to na obecním úřadě, ti to pak řekli veliteli, 
který se s vojáky další den utábořil v lese nad 
Baněmi v blízkosti hájovny. Říkalo se, ale ne-
vím, zda je to pravda, že ty dva velitel zastřelil.

Celý ten pluk vojáků tam zůstal několik 
měsíců, objevovali se též na Zbraslavi. Já si 
na ně pamatuji, jak chodili k Malé řece, nebo 
ke Krňovu lovit ryby. Házeli do vody granáty 
a po výbuchu pod vodou to většinou nějakou 
větší rybu zabilo, ale s ní zahynulo i větší 
množství malých rybiček a potěru. Z této 
činnost máme na Zbraslavi pojmenovanou 
ulici Matjuchinova, po vojákovi, který z neo-
patrnosti odjistil granát, který měl v kapse, 
a pak zpanikařil a než se mu podařilo granát 
dostat z kapsy ven, tak vybuchl. Také na če-
sání třešní měli svoji metodu. Nepotřebovali 
žebřík, prostě podřízli strom a hotovo. Pro ob-
čany ze Zbraslavi a z Jíloviště u svého tábora 
pořádali občas kulturní program. Tancovali 
kozáčka, zpívali častušky. Já jsem tam nikdy 
nebyl, ale dost lidí, hlavně žen, tam chodilo. 

Pak se zde začali objevovat jednotliví vo-
jáci. Z dnešního hlediska bych je pojmenoval 
bezdomovec na pochodu. Pamatuji si jednoho, 
který přijel na Zbraslavské náměstí. Měl malý 
žebřiňáček, jen asi 3 metry dlouhý, tažený 
hubeným koněm. Postranice žebřiňáku byly 
jen nepatrně zvednuté, tak asi 15 stupňů. Celé 
to měl vystlané slámou, přesto měl celtu, na-
hoře pak byl plášť, deka, krabice plná různých 
věcí, vařič a samopal. Vzal kýbl, který visel na 

jedné postranici žebřiňáku, postavil ho dnem 
vzhůru na zem, dal na něj primus. Z krabice 
vytáhl pánev a primus nastartoval. Na pánev 
uřízl dva plátky špeku a když to začalo prskat, 
tak z krabice vytahoval jedno vejce za druhým, 
nožem je rozbil a dal na pánev.

Stáli jsme kolem něho a to nejen my kluci, 
ale i dospělí byli zvědaví. Lžící to občas za-
míchal a stále přidával další vejce. Myslel 
jsem si, pro koho to dělá, vždyť je sám. Sám 
to přece nemůže sníst. Konečně byl hotov, 
sundal pánev z primusu, rozhlédl se kolem 
a nabízel nám. Nikdo si ale nic nevzal, a tak 
z krabice vytáhl láhev zpola plnou, vypadalo 
to na vodku, sedl si na žebřiňák a pustil se do 
toho. Jedl to s takovou chutí, občas si loknul 
z láhve a za chvíli byla pánev prázdná. Jeden 
pán z nás čumilů nám řekl: „Já ty vejce počítal, 
ale aby někdo snědl 18 vajec, kdybych to nevi-
děl, tak bych tomu nevěřil.“

Martí rodina měla jinou zkušenost. Na 
Plácku se objevil též „bezdomovec na po-
chodu“. Ten měl jenom koníka a všechny věci 
co měl, byly na koni navěšeny. Schylovalo se 
k večeru. Uvázal koníka u plotu a chodil od 
jednoho domu k druhému. Když asi u tří ne-
uspěl, chtěl přespat někde pod střechou, tak 
maminka Martí, která ho oknem z kuchyně 
pozorovala, vyšla ven a pozvala ho nahoru. 
Nechala ho umýt, dala mu večeři a pak mu 
ustlala na gauči. Ráno se ještě nasnídal, podě-
koval a odešel.

Maminka hned povlečení vyprala a pak 
svolávala děti. Fanda s Martí hned přišli, ale 
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nejmladší osmiletý Jardík nebyl k nalezení. 
Jeden soused, když ho po Plácku sháněla, tak 
jí řekl, že ho viděl na koni, kterého vedl ruský 
voják a šli směrem na Strnady. Maminka se 
okamžitě vydala za nimi. Když byla u lomu, 
tak jí předjížděl gazík (ruská obdoba džípu) se 
dvěma ruskými vojáky. Maminka je zastavila 
a snažila se jim vysvětlit, co se stalo. Vzali ji do 
gazíku a u Strnad tu trojici dohnali. Za chvilku 
gazík a bezdomovec na pochodu pokračovali 
směr Štěchovice a šťastná maminka a smutný 
Jardík mašírovali domů.

Brzo po osvobození přivezli na Zbraslav 
asi 30 zubožených lidí z koncentračních tá-
borů. Umístili je do bývalého hotelu Ritz, kde 
proběhla jejich rekonvalescence, než se mohli 
vrátit do normálního života. Někteří byli tak 
vyhublí a vysláblí, že nemohli ani chodit. Sta-
ral se o ně hlavně Červený kříž, byli to hlavně 
dobrovolníci. Jedním z nich byla Helenka Ří-
hová, maminka mojí budoucí manželky.

Na Zbraslavi ji všichni znali. Když byla 
na Zbraslavi jakákoliv veřejná akce, tak bylo 
samozřejmostí, že tam byly dvě sestřičky Čer-
veného kříže, paní Hejduková a paní Říhová. 
Měly tmavohnědé kostýmy Červeného kříže, 
přes rameno velkou brašnu označenou červe-
ným křížem. Byly připraveny provést první 
pomoc a za dobu své činnosti ji provedly ne-
sčetněkrát. 

Tak Helenka byla jedna z prvních, která 
se přihlásila ke službám v Ritzu k náročné 
práci s rekonvalescenty. Chodila tam několik 
měsíců, až do doby, kdy rekonvalescenti Ritz 

opouštěli. Potom došlo na ni. Lékaři jí zjistili 
nákazu tuberkulózou a tak strávila jako pa-
cient dalších půl roku v plicním sanatoriu Na 
Pleši. Naštěstí se tam uzdravila. Když se po 
letech stala mojí druhou maminkou (měl bych 
napsat tchýní, ale to nejde. Ona byla pravý 
opak toho, co se o tchýních říká) a hovořili 
jsme spolu o té době, když se v Ritzu nakazila, 
tak ona ničeho nelitovala. Byla šťastná, že jim 
mohla pomáhat a ta jejich společná fotografi e 
s podpisy, kterou jí věnovali, byla pro ni vel-
kou odměnou, které si cenila. 

Skautská brigáda

Na Zbraslavský obecní úřad přišla žádost 
o pomoc při sklizni obilí od premonstrátů ze 
Želivského kláštera a sedláků z Číhovic. Tato 
vesnice byla asi 8 km od Želiva. Obecní úřad se 
na skauty obrátil, byli jsme vlastně v té době 
první organizovaná skupina na Zbraslavi. My 
jsme tuto žádost s radostí přijali, hlavně když 
nám slibovali dostatek hodnotné stravy bě-
hem celé brigády. 

Tak jsme se všichni těšili na tu hodnotnou 
stravu. Bylo nás dohromady asi 20. Polovina 
chlapců a polovina děvčat. Děvčata měla ve-
doucí Editu Šťastnou a Milušku Škarohlído-
vou. My jsme žádné dospělé neměli. Byli jsme 

tam jen dva vedoucí družin. Bobr, to bylo jeho 
skautské jméno. Jeho civilní jméno jsem již 
zapomněl. Tomu bylo 16 a mně 15 let. Ostatní 
chlapci byli mezi 13 a 15 lety. Dohodli jsme 
se, že děvčata půjdou k sedlákům do Číhovic 
a hoši k premonstrátům do kláštera v Želivě.

Jeli jsme 23. července vlakem do Humpolce, 
kde na děvčata již čekal řidič s nákladním au-
tem. My jsme vyrazili do Želiva na 10kilomet-
rový pochod. 

Zástupce premonstrátů nás ubytoval 
v pravém křídle budovy, kde za těžkými du-
bovými dveřmi byly dveře asi do 10 pokojů. 
My jsme obsadili první dva pokoje a ostatní 
byly prázdné. Stejné to bylo i v levém křídle, 
kde bydleli němečtí vojáci jen s tím rozdílem, 
že hned za dveřmi byly záchody a ty byly spo-
lečné jak pro nás, tak pro německé zajatce, 
kteří též pomáhali při sklizni obilí. Byli pod 
dozorem revoluční gardy. 

Když jsme s Bobrem zjistili, že to nejsou 
jen záchody, ale i umývárny, které budeme 
sdílet se zajatci, tak nám z toho bylo špatně. 
Ne uměli jsme si představit, jak se myjeme 
s těmi nenáviděnými německými vojáky 
v jedné společné umývárně a co ti naši třinác-
tiletí? Šli jsme s Bobrem zase za zástupcem 
premonstrátů a požadovali možnost použí-
vat jiné so ciální zařízení. Byli jsme striktně 
odmítnuti, že žádné jiné zařízení k dispozici 
není.

Další zklamání následovalo. Večeře byla 
ve společné jídelně. Naštěstí byla obrovská 
a náš dlouhý stůl byl až na konci a mezi námi 
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a zajatci byl ještě jeden dlouhý stůl, který 
nebyl používán. Na stole byly dvě konvice 
s černou kávou a u každé talíř s nakrájenými 
chleby. Tak jsme se pořádně rozhlíželi, jak to 
mají zajatci, a zjistili jsme, že z konvic do hr-
nečků jim vytéká bílá káva a že jsou tam další 
dva talířky, jeden s máslem a druhý s nakrá-
jeným sýrem. 

Tak zase jsme šli s Bobrem si stěžovat. Bylo 
nám řečeno, že s námi nepočítali, což nebyla 
pravda, protože zástupci obecního úřadu 
Zbraslav nám řekli, kdy tam máme být a to 
na základě jejich žádosti o pomoc. Slibili, že od 
zítřka to bude úplně jiné. Tak jsme to našim 
tlumočili, snědli jsme suchý chléb a zapili čer-
nou kávou a těšili se na dobrou snídani.

Večer za námi na pokoj přišli dva přísluš-
níci R. G. ozbrojeni německými puškami a ba-
jonety a sdělili nám, že jsme spoluzodpovědní 
za to, že žádný ze zajatců neopustí během noci 
budovu, že oni hlídkují venku, aby měli pod 
kontrolou okna z jejich pokojů, a proto nás 
žádali, abychom během noci ve vstupní hale 
hlídali před těmi dveřmi do levého křídla bu-
dovy. V případě, že by některý vyšel a chtěl 
odejít, abychom zapískali a že oni sem urych-
leně přijdou. Rozloučili se s námi a odešli. My 
jsme chvíli byli tiše. Pak na mne Bobr mrkl 
a šli jsme se poradit. 

Výsledek naší porady byl, že budeme mít 
čtyři hlídky po dvou hodinách, od večerky ve 
22 hodin do budíčku v 6 hodin ráno. Hlídat 
budou jen ti, kterým už bylo 15 let. Byli jsme 
tři a Bobr byl o rok starší. Do haly před dveře 

dáme židli, aby hlídka mohla sedět a deku, 
kdyby v noci byla zima. Zůstanou rozsvícena 
světla v hale a světlo venku. Každá hlídka si 
vezme s sebou svoji skautskou hůl a skaut-
skou píšťalku si pověší na krk, aby byla při-
pravena k použití. V případě, když k tomu do-
jde, ostatní tři po probuzení okamžitě přijdou 
hlídajícímu na pomoc.

Na mě vyšla druhá hlídka od 24.00 do 2.00 
hodin. Když mě Zdenda vzbudil, vzal jsem 
si s sebou ještě z batohu skautskou knížku, 
abych se nenudil. Byla tam opravdu dost zima, 
sedl jsem si, zabalil se do deky a četl jsem. 
Každých zhruba 20 minut jsem venku slyšel, 
jak obchází R. G. ten areál kláštera. Pomyslel 
jsem si, že kdyby některý ze zajatců chtěl 
utéci, tak vypozoruje, kdy hlídka projde pod 
jeho oknem a pak bude mít dostatek času, aby 
zmizel. Podle mého názoru ale neměli chuť 
někam utéci. Byli rádi, že je konec války. Byli 
to vojáci Wehrmachtu tak asi 40 až 50letí, ti 
mladí dávno padli na frontě. Dobře věděli, že 
R. G. by se s nimi nemazlila. Ale co je to platné, 
byli to nepřátelé, spáchali spoustu zla a nevíš, 
co některého může napadnout.

Bylo již po jedné hodině, když jsem slyšel 
z toho německého křídla vrznutí, jako když 
někdo otvírá dveře a pak znovu jak je zavírá. 
Potom chvilku ticho a za chvíli vzdálené 
kroky okovaných bot, které na dlažbě v noč-
ním tichu byly nepřeslechnutelné. Krok za 
krokem byl jasnější a jasnější. Někdo se blíží 
ke dveřím, za kterými jsem seděl. Chtěl jsem 
vstát, odhodit deku a uchopit skautskou hůl, 

dát píšťalku do pusy, prostě být připraven. 
Ale já nemohl. Jen jsem zíral na kliku, srdce 
mi bušilo tak jak nikdy předtím. Tělo mě ab-
solutně neposlouchalo, zvuky kroků byly již 
blízko dveří a najednou vše ztichlo. Po chvilce 
jsem uslyšel nový zvuk, a to vrznutí otvírají-
cích se dveří, ale nebyly to ty moje, ale dveře 
od záchodů, které byly první při vstupu do 
chodby levého křídla. Oddychl jsem si, vždyť 
to byla jen potřeba zajatce jít na záchod, která 
mě tak vyděsila.

Myslel jsem si, že všechny ty hrůzy, které 
jsem prožil před dvěma měsíci při revoluci, 
způsobily, že jsem předčasně dospěl. Ale ten 
strach, který jsem prožil, mi jasně říkal, že 
jsem jen patnáctiletý kluk. S tímto prožit-
kem jsem se svěřil jen Bobrovi. Při předávání 
hlídky, již si nepamatuji, kdo to byl, jsem ho 
jen upozornil na to, že zajatci chodí na záchod, 
který je hned za dveřmi, a aby ten vzkaz pře-
dal též další hlídce.

Ráno jsme počkali, až zajatci odejdou do 
jídelny a pak jsme šli do společné umývárny 
a záchodů. Byla to strašná zkušenost, nikdo 
tam neuklízel celou dobu, záchody zasviněné, 
no strašné. S Bobrem jsme se dohodli, že mu-
síme něco udělat. Poslední hřeb do rakve byla 
snídaně. Zase jsme dostali jen černou kávu 
a suchý chléb, zatímco Němci si debužírovali 
na namazaných krajících a zapíjeli to bílou 
kávou. Opět jsme šli s Bobrem za tím pre-
monstrátem a on se s námi ani moc nebavil, 
jen tak na půl huby nám řekl, že ještě nebyli 
nakoupit. Vypadli jsme z kanceláře a byli jsme 
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rozhodnuti, že za takových podmínek tam 
zůstat nemůžeme. Hned jsme se s Bobrem 
rozhodli.

Vyšleme zvěda do Číhovic. Bude mít dva 
úkoly. Za prvé kontaktuje vedoucí děvčat Mi-
lušku Škarohlídovou a Editu Šťastnou, aby 
zjistil, jak se jim daří. Za druhé na obecním 
úřadě v Číhovicích zjistí, jestli bychom tam 
mohli přijít na pomoc také my. V případě, že 
nebudou moci odpovědět, půjde se zeptat 
přímo sedláků. Odešli jsme na pole a náš zvěd, 
již si přesně nepamatuji, ale myslím, že to byl 
Jirka Hostoš, odešel do Číhovic, které jsou asi 
8 kilometrů od Želiva. Ještě dopoledne byl 
zpátky s výbornou zprávou. Děvčatům se tam 
líbí a my můžeme okamžitě přijít na obecní 
úřad a sedláci si nás tam rozeberou.

Hned jsme se vrátili všichni do kláštera 
a sbalili si naše věci. S Bobrem jsme šli za tím 
premonstrátem a oznámili mu, že nedodrželi 
to, co bylo uvedeno v žádosti o pomoc, takže 
odcházíme. Já jsem si neodpustil, abych tomu 
tlusťochovi v kněžském hábitu neřekl, že do 
smrti si budeme pamatovat, jak se premon-
stráti chovali k českým skautům a jak k ně-
meckým zajatcům. V Číhovicích si nás sedláci 
po dvou rozebrali. Pracovali jsme s nimi, jedli 
jsme s nimi u jednoho stolu s jejich rodinami, 
i jsme u nich spali. Byli s naší prací spokojeni 
a my jsme se tam měli jako prasátka v žitě.

Doba svobody

Rok 1946 byl mimořádný. Byl rok po válce, 
všechno se měnilo k lepšímu. Lidé byli jiní. 
Ta svoboda nás všechny úplně změnila. Něja-
kou zachmuřenost, na kterou jsme dříve byli 
zvyklí, jsi již na lidech neviděl. Upřímně jsme 
se radovali ze všech změn k lepšímu. Obchody 
začaly nabízet více základních potřeb a jejich 
sortiment se stále rozšiřoval. A to byl jen za-
čátek. Věděli jsme, že opět patříme mezi demo-
kratické země a věřili jsme, že navážeme na 
naše postavení před druhou světovou válkou. 
V té době jsme byli jedna z nejlepších demo-
kracií v Evropě. 

Věřili jsme, že v začátcích nám pomůže 
hlavně Amerika, která již založila charita-
tivní společnost s hlavičkou OSN se jménem 
UNRA. Byla určená jako pomoc zbídačené 
 Evropě. Sponzoři a donátoři byli ze dvou třetin 
Američané a zbývající třetinu hradila Kanada 
a Anglie. Donátoři přiváželi zboží do skladišť 
většinou ve Francii. Odtud si to pak jednotlivé 
země odvážely. Dobrovolníci museli být profe-
sionální řidiči. Dostali příslušná nákladní auta 
a seznam adres, kde mají náklad složit. 

Vzpomínám si na balíčky vojenské barvy, 
velikosti formátu A5 a asi 5 cm vysoké. Obal 
byl z tuhého silného papíru a zvenku silně 
potažený voskem. Prevence, aby nezvlhl v pří-
padě spadnutí do vody. Bylo v něm jídlo pro 
jednoho vojáka na den. A jaké jídlo. Konzer-
vička šunky s vejci, čokoláda, máslo z burských 

oříšků, sušenky, krekry, žvýkačky, prášek do 
vody. Obsah balíčku byl uveden v potisku na 
obalu. Balíčky byly různého obsahu, masité 
konzervy, paštika, sýry apod. Tyto balíčky 
jsme jako skauti měli nejraději. Brali jsme si 
je na nedělní výlety. Dováželi k nám hlavně 
trvanlivé potraviny a konzervy všeho druhu. 
Mimo potravin též šatstvo a boty. Největší 
radost jsme měli z balíků, které pocházely od 
anglické armády. Byl to balík s kompletním 
oblečením pro vojáka. Bunda, kalhoty a spinky 
(jak nám to slušelo, je vidět na přiložené koláži 
„Naše hřiště na pile u Vejvodů“, kde odklízíme 
sníh z našeho hřiště na košíkovou). Když při-
jela UNRA na náměstí, lidé se seběhli k autům 
a čekali jsme, co přivezli. Když to byly boty, 
tak řidič postupně vykládal bedny, a z těch 
pak dal každému jednu škatuli s párem bot. 
Ale potom následovalo to hlavní. Málokdo do-
stal svou velikost. Také některé byly pánské 
a některé dámské. Pak začal výměnný obchod. 
Bylo při tom mnoho legrace a nakonec jsme 
byli všichni spokojeni. Když se ti nepodařilo 
je úspěšně směnit, tak jsi je přinesl domů pro 
některého člena rodiny. 

Jednou jsem měl neuvěřitelné štěstí. Do-
stal jsem polobotky, jako když jsou šité mně na 
míru. Byly to černé lakovky a byl jsem na ně 
strašně pyšný. V té době jsem chodil na strojí-
renskou průmyslovku v Betlémské ulici. Když 
jsem v nich prvně přišel do školy, tak se mě 
všichni ptali, kde jsem vzal tak krásné boty. 
Hrdě jsem odpovídal, že jsou od UNRY. Po ně-
kolika dnech, když jsem šel ze školy, tak pršelo. 
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Musel jsem pěšky dojít z Betlémské ulice 
k Národnímu divadlu na tramvaj. Když jsem 
čekal na stanici, tak jsem cítil vlhko v botách, 
a když jsem pak přestupoval na autobus, tak 
se mi přední část podrážky odlepila od svršku 
na pravé i levé noze. Než jsem došel od auto-
busu domů, a to jsem to měl ani ne 100 metrů, 
bydleli jsme na náměstí u Pašků, tak se mi 
podrážky stále více oddělovaly od svršků, že 
jsem musel našlapovat jako čáp hodně z vy-
soka. Maminka si pak boty prohlížela a řekla, 
co ti to ti Američani dali, vždyť to vypadá, že 
jsou z papíru. 

Měl jsem doma ještě tu krabici od bot a na 
víku byl vytištěn zřejmě název těch bot a pak 
několik krátkých vět. Všechno bylo v anglič-
tině. Nejraději bych šel za paní učitelkou Ulri-
chovou, která nás měla v druhé třídě a o které 
jsem věděl, že umí anglicky. Byla k nám všem 
hodná, ale já jsem nějak cítil, že mě má nejraději. 
Jednou to vyvrcholilo. Řekla, že se mnou půjde 
k nám za maminkou, že by s ní ráda mluvila. 
Přemýšlel jsem, co jsem provedl. Vždyť ji mám 
rád a nikdy jsem ji nezlobil. Když jsme přišli 
k nám domů, pozdravily se, podaly si ruce, ma-
minka ji samozřejmě znala z třídních schůzek. 
Maminka byla překvapena, proč přišla a paní 
učitelka mně připadala velice zaražená a ne-
jistá. Byla najednou jiná, než jak jsem ji znal. 
Chvíli bylo ticho a pak paní učitelka řekla ma-
mince, že by si mě chtěla adoptovat. Maminka 
vykulila oči, pootevřela pusu a doslova jí řekla: 
„Ženská, vy jste se snad zbláznila.“ Pak již klid-
ným hlasem, že už se o tom bavit nebude. Paní 

učitelka se omluvila a říkala, že nemůže mít 
děti, že si mne velice oblíbila, že o tom dlouho 
přemýšlela a že to musela zkusit. Pak se roz-
loučila a odešla. Já jsem byl z toho právě tak 
jako maminka v šoku, ale věděl jsem, že by mě 
nikdy nedala. Měl jsem jen starost, jak se bude 
ke mně paní učitelka chovat. Byla stejná a já ji 
měl také stejně rád.

A nyní již jsem za paní učitelkou jít nemohl. 
Byla vážně nemocná. Nabídla se mi Eví, moje 
ségra, že to vezme do školy, chodila do Drti-
nova gymnázia na Smíchově, že jí to tam ně-
kdo přeloží. Když druhý den přinesla překlad, 
tak se smála, když to začínala číst, a pak jsme 
se tomu smáli všichni: Jeden pár bot do rakve 
na jedno použití, vyrobeno speciální meto-
dou z papírové kaše a opatřeno povrchovou 
 úpravou.

Kytlice

Jedním naším členem ASTKY byl Vašek Starý. 
Na sport moc nebyl, ale kamarád byl výborný. 
Přišel k nám do školy až do třetí třídy, když 
začala válka. Pan Starý byl ambasador Čes-
koslovenska v Bulharsku. Začátkem války 
ambasádu zrušili a pan Starý s manželkou 
a Vaškem se vrátili do Československa. Měli 
ještě dceru Lídu, té už bylo 16 let. Pan Starý 
předpokládal, co se asi stane a tak Lídu přes 

své známé poslal do Itálie a odtud emigrovala 
do USA. Vaškovi však bylo jen devět a tak 
skončil v naší třídě na Zbraslavi.

Na jaře v roce 1946 nás pozval do jejich 
chalupy v Lužických horách. Pan Starý se v té 
poválečné situaci velmi rychle orientoval a po 
odsunu Němců z pohraničí si zajistil chalupu 
v Kytlicích. Jako všechny vesnice v pohraničí, 
tak i Kytlice byly vysídlené, Němci museli ode-
jít a pracovníci obecních úřadů byli šťastní, 
když nějací Češi měli o některou chalupu 
zájem. Stačilo jen slíbit, že budete chalupu 
a příslušný pozemek udržovat v pořádku a pří-
padně usedlost dál zvelebovat. Pan Starý tam 
byl asi jeden z prvních, protože si vybral cha-
lupu, která byla vzorová i bez jejich přičinění.

Tak jsme tam jednu sobotu dorazili. Celou 
chalupu jsme měli pro sebe, Vaškovi rodiče 
zůstali na Zbraslavi. Vašek nás ubytoval, udě-
lali jsme si večeři a že půjdeme do hospody. 
Vašek nás dovedl do hospody blízko hraniční 
čáry s NDR. V té době tam chodili Němci i Češi 
dohromady. Měli jsme obrovskou kliku, byla 
tam tancovačka. Děvčata byla jak Češky, tak 
Němky. Ze začátku jsme vůbec nevěděli, když 
jsme je zvali k tanci, zda je to Češka, nebo 
Němka. Prvně jsem smysluplně využil něm-
činy, kterou nás ve škole šest let živili.

V neděli jsme si šli prohlédnout celé Kytlice. 
Celá ta vesnice a hlavně okolí Lužických hor 
nás učarovaly. Po celých Kytlicích bylo ještě 
hodně prázdných chalup, které byly otevřené, 
a tak jsme to tam prozkoumali, a než jsme od-
poledne odjížděli domů, byli jsme rozhodnuti, 
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že se brzy vrátíme a pokusíme se pro naší 
ASTKU získat některou chalupu. 

Již jsme se viděli, jak tam v zimě jezdíme 
na lyže a v létě na toulky po okolí. Jeli jsme 
tam hned příští týden. Zařídili jsme si to tak, 
abychom tam byli ještě v úředních hodinách 
obecního úřadu. Po vyslyšení naší žádosti 
nám dali kopii plánku Kytlic, kde byly zakres-
leny všechny domy a usedlosti s uvedením 
jejich popisných čísel. Některé byly začerněné, 
ty byly již obsazené, a z těch ostatních jsme 
si mohli vybrat ten, který nám bude nejvíce 
vyhovovat. Potom jsme měli přijít zpět vyřídit 
potřebné formality.

Kytlice jsme již prošli minulý týden. Vět-
šina lidí, kteří zde již žili, nebo to měli jako 
rekreační chalupu, měli zájem o menší used-
losti. Těch k mání již moc nebylo. My měli zá-
jem o něco většího. Vždyť je nás hodně a noví 
členové stále přibývají.

Vybrali jsme nádherný jednoposchoďový 
dům sroubený z opracovaných klád, zvenku 
natřený matnou černou barvou. Měl 7 obyt-
ných místností a dole pak obrovskou kuchyň 
s úžasným kachlovým sporákem. V kuchyni 
byl též dlouhý dřevěný stůl s lavicemi pro 10 
až 12 lidí. K domu byla zezadu přistavěna ještě 
jedna místnost, která sloužila jako skladiště 
dřeva.

Na mírně se svažujícím pozemku pak byla 
ještě stodola a úplně dole asi tak 30 m od cha-
lupy bylo malé jezírko, za kterým byl pak ko-
nec pozemku. To nemělo chybu. Všichni jsme 
s výběrem souhlasili a pádili jsme na obecní 

úřad. Vyplnili jsme přihlášku, jako nového 
majitele jsme uvedli ASTKA Zbraslav. 

To však jim nestačilo, chtěli ještě osobu, na 
kterou se mohou v případě potřeby obrátit. 
Kluci vybrali mne a tak jsem tam podepsal 
naši přihlášku a ještě další dokumenty nutné 
k převodu nemovitosti na nového majitele. Po-
tom nám dali klíče od naší chalupy, na mapce 
Kytlic začernili další vybranou chalupu a ještě 
nám dali dobrou radu. Když potřebujeme ně-
jaký nábytek, tak si ho můžeme vzít z dosud 
prázdných chalup. Tak jsme pak v sobotu 
a ještě v neděli dopoledne slídili hlavně po 
postelích, skříních a židlích. V neděli k poled-
nímu jsme pak sedření, ale spokojení, prochá-
zeli naším hnízdečkem, které již mělo vše, co 
k pobytu potřebujeme. 

Během léta jsme se sem již nedostali, ale 
asi v polovině září jsme přijeli, abychom se 
připravili na zimu. Hlavní úkol byl dřevo na 
topení. Již jsme věděli, jak to uděláme, aby 
nás to nic nestálo. Na levé straně pozemku od 
chalupy až dolů za jezírko byl starý, napolo již 
zbořený dřevěný plot. Za plotem byla louka 
a tak jsme ani nepočítali s tím, že tam nějaký 
plot potřebujeme. Z toho plotu jsme nadělali 
dřevo a složili ho v místnosti za barákem, kde 
bylo ještě pár polínek zbylých po původních 
obyvatelích.

Museli jsme též zařídit zapojení elektric-
kého proudu. Všechna opuštěná stavení byla 
odpojena od odběru a nový majitel se musel 
přihlásit k opětnému odběru. My jsme to za-
tím nepotřebovali, ale na zimu to bylo nutné. 

Nad stolem v kuchyni bylo instalované světlo 
s kulatým stínidlem, ale žárovka tam nebyla. 
Někdo z nás tam dal místo žárovky kondom 
naplněný vodou a upevnil to na objímku. Vy-
padalo to jako velká matná žárovka. Během 
jídla, když jsme seděli u stolu, občas někdo 
lžící nebo plochou částí nože kondom nad-
zvedl a ten pak hezkou chvilku klesal dolů 
a zase nahoru. Jen jsme čekali, kdy to praskne, 
ale zatím se to nestalo.

Ten den po dopolední brigádě jsme si dělali 
oběd, když někdo zvolal: „Paní Stará!“ Byla to 
maminka Vaška. Vašek s námi v ten den na 
brigádě nebyl, ale asi doma mamince řekl, že 
budeme v Kytlicích a ona tam též tento víkend 
byla s manželem. Byla to taková dáma, rozená 
Vídeňačka, patřila mezi zbraslavskou elitu. 
Byla též činná v Sokole a ve Straně národních 
socialistů. Když jsme ji zmerčili, tak byla asi 
30 m od naší chalupy. Do nás jako když střelí. 
Fofrem jsme všechno rovnali a schovávali, aby 
to bylo dostatečné pro její oči. Když již byla 
za dveřmi, někdo vzkřiknul: „Šprcka!“ Všichni 
jsme strnuli a otočili hlavu k tomu světlu. Nej-
pohotovější byl Láďa Malý. Držel v ruce ručník 
a ten dal přes to stínidlo kolem dokola, takže 
ten kondom nebyl vidět. A již jsme maminku 
Vaška vítali. Prošla se po místnosti, dívala se 
nalevo, napravo a řekla: „No, hezké to tady 
máte.“ Potom šla ke stolu, dívala se na jídlo 
na stole, pak pootočila hlavu, všimla si toho 
ručníku, šla blíže a zespodu se podívala na 
ten kondom a myslela si, že je to žárovka. My 
trnuli, co řekne. Narovnala se a řekla: „No tak 
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již máte také zapojenou elektriku.“ A my jsme 
si oddychli.

Hned po Štědrém dnu až do 1. ledna 1947 
jsme trávili v naší chalupě. Kousek od cha-
lupy je docela slušný kopec, naprosto vyho-
vující naší lyžařské úrovni. Všichni jsme byli 
začátečníci se zkušenostmi z Kamínky ze 
Zbraslavi. Zvláštní úbory na lyže jsme neměli, 
jen běžné zimní oblečení. Měli jsme jen čtyři 
páry lyží, tak jsme se v lyžování střídali. Lyže 
měly vázání „Kandahar“, které se mohlo lehce 
upravit na velikost bot. Boty jsme měli nor-
mální vysoké šněrovací, jen Evžen Šafránek 
dostal k Ježíšku pravé lyžařské boty. Spodní 
část bot byla z tmavohnědé kůže a vrchní část 
z béžové. Byl na ně právem pyšný. Asi třetí den 
byla obleva, sníh byl mokrý a těžký při sjíž-
dění. Večer jsme měli všichni boty a i Evžen 
lyžáky promáčené. Sušili jsme si boty přes 
noc u kamen a Evžen si svoje lyžáky dal na 
dvě polínka do trouby, kterou jsme nechávali 
kvůli teplu otevřenou. Stačilo udělat oheň 
v kamnech a trouba začala hřát. Ráno, když si 
je obul, tak po několika krocích mu v botách 
chruplo a obě podrážky mu praskly. Jiné boty 
s sebou neměl a tak do konce dovolené si su-
chého tepla v botách neužil. 

Ještě jsme měli 3 dny do odjezdu domů, 
když nám došlo dřevo. S teplem v chalupě 
jsme měli problémy již od počátku dovolené. 
Ta kuchyňská kamna dostatečně vytápěla 
hlavní místnost, která sloužila jako kuchyň, 
jídelna a obývák. Dvěma otvory ve stropě 
ještě částečně vytápěla i dvě ložnice, které 

byly nad touto místností. Další ložnice jsme 
používat nemohli. Bylo tam elektrické topení, 
ale ty radiátory někdo odmontoval a odnesl, 
ještě než jsme si chalupu zajistili pro nás.

My jsme peníze na nové neměli. Všichni 
jsme spali v těch dvou místnostech tak, že 
jsme slamníky dali na zem a jen tak tak jsme 
se tam vešli. Ale co teď, když nám došlo topivo. 
Buď jet domů, nebo spálit dřevěný nábytek, 
který nutně nepotřebujeme. Rozhodli jsme 
se pro druhou alternativu. Omezíme topení 
na minimum. Přestěhujeme stůl a lavice blíže 
k oknům a zbytek pokryjeme slamníky pro 
všechny. Otvory ve stropě ucpeme, aby nám 
žádné teplo neunikalo. Při omezeném topení 
by se ty dvě místnosti stejně dostatečně ne-
prohřály. Za ty tři zbývající dny jsme spálili 
čtyři skříně, štokrle a prádelník. Stejně jsme 
se moc nezahřáli, ale vydrželi jsme tam až do 
1. ledna.

Domů jsme pak ještě odjížděli s výhrůžkou 
od obecního úřadu. Požadovali na nás, aby-
chom jim dali jméno na někoho, kdo je starší 
než 18 let, aby bylo možné převést chalupu na 
naší ASTKU. Nám se nepodařilo nikoho se-
hnat a tentokrát nám řekli, že jestli bude mít 
o chalupu někdo zájem, že o ní přijdeme, když 
neoznámíme jméno někoho, kdo věkem bude 
již právní osobou. 

Na jaře jsme do Kytlic přijeli jen ve čtyřech 
a na dveřích byla instalována malá petlice 
s visacím zámkem. Tak jsme šli na obecní 
úřad a tam nám řekli, že nám půjčí klíček od 
visacího zámku, abychom si mohli vzít naše 

osobní věci a potom abychom jim klíče vrátili 
a s ním i klíč od chalupy. Řekli nám, že déle 
čekat nemohou, že mají vážného zájemce 
o naši chalupu. Byli jsme z toho smutní, ale 
věděli jsme, že nám nic jiného nezbývá, než se 
chalupy vzdát.

V ASTCE jsme měli dva dospělé členy. Jirka 
Zika, kterého jsme o to žádali, byl o hodně starší 
než my. Výborný hokejista a lehký atlet, stu-
doval na univerzitě strojní inženýrství, a ten 
nám to odmítnul pro absolutní nedostatek 
času. Druhý byl Zdenek Pašek, profesionální 
voják. Toho jsme o to ani nežádali, protože ho 
z nás neměl nikdo rád. Druhý důvod byl, že 
jsme neměli žádné peníze. Byli jsme schopni 
se složit na nový míč na košíkovou, nebo ne-
chat přivézt fůru písku pro doskočiště, ale na 
údržbu takové chalupy jsme neměli. 

Šli jsme zpět do chalupy, ještě jsme tam 
přespali a druhý den jsem se šel rozloučit 
s naším jediným blízkým sousedem. Byli to 
manželé, měli dvě dcery, trochu mladší, než 
jsme byli my. Jejich chalupa byla skoro na-
proti naší. Když jsme tam byli prvně, tak jsem 
tam šel, představil jsem se a řekl jsem jim, co 
jsme zač. Potom, když jsme se potkali, tak 
jsme si vždy popovídali, soused mi říkal pane 
Vilíku, tak mě nikdy nikdo neoslovil. O Váno-
cích mě dokonce pozval na čaj. Tak jsem tam 
šel na krátkou návštěvu, pohostili mě čajem 
a vánočkou. Nabízeli mi též vánoční cukroví. 
S námi u stolu seděla jeho manželka a starší 
dcera. Zapomněl jsem již její jméno. Když 
přišlo na to cukroví, tak on ukázal na dceru 
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a s hrdostí říkal, že to pekla ona a že už umí 
také vařit. Bylo mu ale líto, že tam končíme. 

Po letech v roce 1958 jsem jel služebně do 
Varnsdorfských strojíren. Jel jsem tam na 
svém skútru Čezeta. Když jsem si to v továrně 
vyřídil, tak jsem jel do Kytlic podívat se na 
„naši“ chalupu. Byl jsem příjemně překvapen. 
Byla v prvotřídním stavu a na dveřích byla 
mosazná tabulka. Bylo na ní vyryto „Majetek 
Národního divadla Praha“. Nikdo tam nebyl, 
tak jsem zašel k našemu sousedovi. Pozval mě 
na kávu, bydleli tam již sami bez dcer, které 
se vdaly a v Kytlicích již nežijí. Naše chalupa 
podle jeho informací zůstává přes zimu uza-
vřená, ale přes léto je tam živo. Herci z Národ-
ního divadla sem jezdí studovat nové role.

Skauting

Byly velikonoční svátky a spolu s nedělí jsme 
měli tři dny volna. Od roverů jsme dostali 
za úkol najít vhodné místo na letní tábor 
do 50 km od Zbraslavi. Bobr, Vláďa Ludvík 
a já jsme se vypravili na kolech směr Dolní 
Břežany, Jesenice a pak po menších silnicích 
a cestách směr Benešov. 

Když jsme byli v blízkosti Pyšel, nalezli 
jsme tam mýtinu, ze tří stran obklopenou jeh-
ličnatým lesem a čtvrtá strana byla otevřená 
do okolní krajiny. V blízkosti byl Křivoveský 

potok. Bylo to ideální místo na náš tábor. Po-
dle speciálky to bylo 1,3 km od Pyšel. Na obec-
ním úřadě v Pyšelech jsme se dozvěděli jméno 
majitele a adresu naší krásné mýtiny. Majitel 
nám dal povolení a jenom chtěl, abychom ho 
kontaktovali, až tam přijedeme, že nám ukáže, 
kde tam je v blízkosti studánka s pitnou vo-
dou. Potom jsme šli na místní pilu a ptali jsme 
se na možnost získat krajinky na stavbu pod-
sad. Také tam jsme uspěli a tak jedno místo 
už jsme měli. V dalších dvou dnech jsme našli 
ještě několik míst, ale žádné nebylo tak pěkné 
jako u Pyšel. 

Večer jsme si dělali večeři. Rozdělali jsme 
ohníček, pak jsme otevřeli velkou konzervu 
UNRY. Plechovka byla s vytištěným obsa-
hem, ale v angličtině. Předpokládali jsme, 
že to bude konzerva s nějakým masem. Po 
otevření jsme zjistili, že to maso není. Bylo 
to něco na drobno nařezané a napěchované 
do sebe a úžasně to vonělo. To musí být něco 
dobrého, když to jedí američtí vojáci. Obsah 
celé konzervy jsme dali do kotlíku uvařených 
brambor, přidali jsme ještě kousek másla a vše 
jsme ještě dali chvíli nad oheň a důkladně 
jsme to promíchali. Sbíhaly se nám sliny, jak to 
vonělo. Pak jsme dali kotlík mezi nás a lžícemi 
jsme se pustili do jídla. Chuť to byla opravdu 
výborná, ale za chvíli jsme pociťovali, že je 
to daleko ostřejší, než na co jsme byli zvyklí. 
Říkali jsme si, Američané mají asi jinou chuť, 
ale američtí vojáci to jedli, tak to taky dojíme. 
Nyní nás pálilo nejen v puse, ale celá cesta do 
žaludku byla jako v ohni. Pak jsme už jenom 

pili vodu. Ještě ráno jsme to zapíjeli a v našich 
útrobách to cítili. Měli jsme to potištěné víčko, 
znova jsme to studovali, ale moudřejší jsme 
z toho nebyli.

Při průjezdu vesničkami jsme se ptali, 
zda někdo umí anglicky, ale bez úspěchu. Až 
v neděli kolem poledne jsme projížděli vesnicí 
a z kostela vycházeli věřící a pan farář se tam 
se svými ovečkami loučil. Počkali jsme tam 
a potom jsme se ho zeptali, jestli umí anglicky. 
Pan farář se zeptal, o co jde. Ukázali jsme mu 
víčko konzervy, že bychom chtěli vědět, co je 
tam napsáno. Vzal si víčko a řekl, že to snad 
svede. Začal překládat: „Koření do polévky pro 
200 vojáků.“ My se začali strašně smát a on na 
nás nechápavě koukal. Když jsme mu ale řekli, 
co se nám stalo, tak se smál s námi.

Při cestě domů jsme měli ještě jednu pří-
hodu, kterou si pamatuji. Ta žízeň nás trápila 
ještě při cestě domů. Nevynechali jsme ani 
jeden stojan na pitnou vodu, aniž bychom se 
nenapili. Pozdě odpoledne jsme žádný stojan 
neviděli, tak jsme se rozhodli, že si někomu 
o vodu řekneme. Bylo nedělní odpoledne, 
všichni byli doma, zřejmě odpočívali po dob-
rém obědě, až skoro na konci vesnice, za plo-
tem u malého baráčku, byla stará paní a házela 
něco slepicím. Tak jsme na ní zavolali, když se 
k nám otočila, tak jsme zkoprněli. Kdyby měla 
hrát čarodějnici, tak by ji ani nemuseli masko-
vat. Byla ale ochotná a přinesla nám asi tak 
litrový skleněný džbán plný vody. Ten džbán 
ale čistotou neoplýval. Hlavně ten okraj, který 
jsme museli dát do úst, nám vadil. S určitým 
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sebezapřením se první napil Bobr, pak já, ale 
Vláďovi se do toho nechtělo. Pořád natáčel 
džbán nalevo, napravo a pak se rozhodl a pil 
to přes ucho. Babka nás v tichu pozorovala, 
a když se konečně Vláďa napil a vracel jí skoro 
prázdný džbán, tak mu řekla: „Ty jsi mi sympa-
tický, ty to piješ jako já.“ V tu ránu začal Vláďa 
prskat, plivat, utírat si pusu, my s Bobrem 
jsme se chechtali. Babce jsme poděkovali a co 
nejrychleji jsme zmizeli.

V létě u Pyšel byl určitě náš nejlepší tábor. 
Vedli nás roveři. Honza Aulehle a Ota Škaro-
hlíd. Zásobování a přípravu programu zajišťo-
vali Saša Aulehle a Vašek Brož, kuchařka byla 
paní Aulehlová. Měli jsme dvě družiny po osmi 
skautech a to: Bobři, družinář byl Bobr a dru-
žina Lišek, družinářem jsem byl já. 

Druhý tábor v roce 1947 již byl poznamenán 
změnami v politice. Volby vyhráli komunisté 
a necelý rok po jejich vítězství (získali 40 %) se 
začalo objevovat mnoho změn. Jedna z nich se 
nás jako skautů týkala nejvíce. V novinách se 
o skautingu psalo jako o buržoazní ideologii, 
kde mládež je vychovávaná k individualismu, 
což odporovalo představám výchovy sociali-
stického člověka, kde se mají problémy řešit 
společně atd. Řada rodičů pak přestávala pod-
porovat chození jejich dětí do skautingu.

Vznikl Pionýr a Svaz mládeže podle sovět-
ského vzoru. Byla to však příprava na pozdější 
vstup do KSČ. Ale i někteří roveři začínali 
slyšet v práci od činovníků ROH, že nejsou 
na správné straně lodi atd. Vše směřovalo 
k tomu, že skauting bude zakázán. V roce 

1946, v době největšího rozkvětu, pokud si pa-
matuji, na Zbraslavi byly tři oddíly, ale členů 
rychle ubývalo a v roce 1947 již zde byl jen 
jeden oddíl. 

Letní tábor byl na Mastníku, v místě, které 
je dnes zatopeno vodou po dokončení stavby 
Slapské přehrady. Tábor jsme měli na pasece 
v širokém údolí, kterým protékala říčka 
Mastník. Bylo nás 26, což si pamatuji proto, že 
s Vláďou Ludvíkem jsme zažili neuvěřitelnou 
příhodu. Ten den na nás došla řada postarat se 
o snídani, oběd a večeři pro všechny účastníky 
tábora. Rozvrh těchto služeb jsme měli roze-
psán na celou dobu tábora. Jídelníček jsme si 
mohli určit sami. My jsme se s Vláďou dohodli, 
že uděláme borůvkové knedlíky.

V odpoledním programu před naší službou 
jsme měli společný sběr borůvek. Říkali jsme 
si, že by to chtělo ještě něco pro zpestření. Byli 
jsme přímo u Mastníku a jak se tak dohadu-
jeme, Mastník nám vnukl nápad, že bychom 
mohli oběd zpestřit pstruhy, kterými se Mast-
ník jen hemžil. Ale jak je nachytat? S rybaře-
ním jsme neměli zkušenosti, ani jsme neměli 
žádné náčiní. Ale byli jsme kluci od Vltavy, 
Malé řeky, Krňova, takže od myšlenky k činu 
jsme měli velmi blízko. A již jsme byli ve vodě. 
Nikde nebylo více vody než tak ke kolenům. 
Dno bylo pokryto roztroušenými kameny.

Za velké vody to musela být nádherná pe-
řejnatá řeka pro sjíždění. Ještě dnes tam vo-
dáci za velké vody jezdí a Mastník je splavný 
od Osečan, až do ústí, což je 13 km. V době, kdy 
jsme tam byli před zaplavením spodní části 

Mastníku slapským jezerem, by to bylo ještě 
delší. Viděli jsme ve vodě, jak se tam pstruzi 
ve vodě míhají. Zkusil jsem pod kameny 
sáhnout a po několika pokusech jsem špič-
kou prstu narazil na tělo pstruha, ale v mo-
mentě byl pstruh pryč. Tak jsme to s Vláďou 
zkoušeli ve dvou. Já jsem šel z jedné strany 
kamene a Vláďa z druhé. Ve stejný okamžik 
jsme zajeli rukama pod kámen a ono se to 
podařilo. Byl to pstruh, když jsme ho položili 
na víko od ešusu, které nahrazovalo talíř, tak 
na jedné straně mu přesahovala hlava přes 
hranu víka a na druhé straně zase přesaho-
val ocas. My jich však potřebovali 26. Šli jsme 
na to s heslem odvážnému štěstí přeje. Je to 
k nevíře, ale my jsme těch 26 pstruhů měli za 
necelou hodinu. Byl to takový zážitek, že je to 
dnes 69 let a já to vidím jako včera. Ale měli 
jsme však další problém. Ztratili jsme hodinu 
s chytáním a teď budeme potřebovat čas na 
jejich přípravu a smažení a nevíme, kdy bu-
deme dělat přes 100 borůvkových knedlíků. 
Počítali jsme, že uděláme poměrně velké, tak 
čtyři pro každého budou stačit. Teď jsme ale 
viděli, že to stihnout do 12 hodin absolutně ne-
můžeme a bude průšvih. Tak jsme se rozhodli, 
že uděláme jen 26 knedlíků, ale gigantických. 
Do každého jsme dali velkou sběračku borů-
vek, když jsme je uvařili, tak vypadaly spíše 
jak míče na házenou, ale rozhodně ne jako 
borůvkové knedlíky. Vešel se jeden do ešusu, 
posypali jsme je nastrouhaným tvrdým tva-
rohem, pak moučkovým cukrem a zalili to 
trochou rozpuštěného másla. Každý dostal 
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na víčko ešusu smaženého pstruha a do ešusu 
jeden knedlík. Všichni jsme byli spokojeni.

Dalším temným dnem v našich novodobých 
dějinách byl rozhodně 25. únor 1948, kdy pro-
běhl komunistický puč, rázem jsme ztratili 
demokracii a nastala totalita, připojení k so-
větskému bloku, nastartoval útlak obyvatel-
stva, velká emigrace, začátek ekonomického 
propadu, prostě doba temna. 

Malá skupinka skautů a skautek se stále 
snažila skauting udržet co nejdéle. Ještě se 
nám podařilo zorganizovat letní tábor na 
 Andělské hoře u Karlových Varů. Přivezli jsme 
si tam podsady, které jsme si sami udělali na 
začátku tábora v Pyšelech v roce 1946. Strávili 
jsme tam 14 dnů. Po nás tam byly ještě naše 
skautky, dalších 14 dnů. 

Roveři s námi již nebyli. Obávali jsme se 
trochu té tíhy zodpovědnosti a asi měsíc před 
táborem jsme s Bobrem dopisem požádali 
Jaroslava Foglara o schůzku. Byl to GURU 
skautingu v Čechách. Skvělý spisovatel knih 
pro chlapce a též dokonalý vedoucí skautů 
„Pražské dvojky“. Promptně nám odpověděl 
a tak jsme ho jedno odpoledne navštívili 
v jeho bytě na Vinohradech. Jakmile jsme 
překročili práh, tak jsme se cítili jako ve 
srubu někde v kanadské divočině. Všechny 
stěny byly pokryté horizontálně krajinkami, 
takže ta výzdoba na stěnách se skautskými 
motivy měla pozadí, jako bychom byli v sru-
bové místnosti. A ty kroniky Pražské dvojky 
byly úžasné. Byly to velké knihy, formátu A3. 

Jedna stránka lepší než druhá, kombinace 
fotek, kreseb, výsledky soutěží, popisy růz-
ných událostí. Na mě to působilo jako nějaké 
umělecké dílo. Něco takového jsem do té doby 
neviděl. Pak jsme si povídali. Dal nám mnoho 
dobrých rad. Ale také jsme z jeho hovoru vy-
cítili starost o budoucnost skautingu v naší 
republice.

Po ukončení tábora děvčat jsme zajistili 
dvě nákladní auta a odjeli s nimi likvidovat 
táborové zařízení. Bylo nás pět. Vláďa Ludvík, 
Mirek Šrůt, Vašek Riegel, Žáček a já. Rozebrali 
jsme podsady a pak všechno naložili včetně 
stanů a kuchyňského zařízení. Před odjezdem 
domů jsme se ještě zastavili v Karlových Va-
rech a prošli jsme se po kolonádě.

Při návratu na Zbraslav nás čekalo na ná-
městí velké překvapení. Naše náklaďáky za-
stavil Mirek Lebeda. Mával nějakým papírem 
a dirigoval řidiče, aby zajeli mimo silnici na 
volný prostor na náměstí. My jsme s Vláďou 
Ludvíkem k němu letěli, co to má znamenat. 
Ukázal nám papír, kterým byl oprávněn kon-
fi skovat majetek zakázané organizace Junák 
(ofi ciální překlad jména skaut) zbraslavské 
odbočky. Razítko KSČ a nějaký podpis. Říkali 
jsme mu, že řada věcí není majetkem Junáka, 
ale že majiteli jsou samostatné osoby. Napří-
klad stany, že každá celta, z kterých se stany 
dávaly dohromady, byla v jednom rohu ozna-
čena inkoustovou tužkou, kterému skautu 
patří. Po ukončení války v roce 1945 nám 
zástupci obecního úřadu Zbraslav, každému 
skautovi, který pomáhal při odbojové činnosti 

a pak hlavně dalších několik měsíců revoluční 
gardě, dal do vlastnictví jednu stanovou celtu, 
tele (torna, která měla vrchní část pokry-
tou telecí kůží), deku, manšestrové kalhoty 
(kraťasy) a košili. Bylo to ze skladu německé 
armády a Hitlerjugend. Nic to nebylo platné, 
Lebeda nic neuznal a tak s partou „Modrých 
košil“ nám všechno zabavil.

Tím pro nás skončil skauting nejen na 
Zbraslavi, ale i v celé republice. K dovršení 
všeho jsem ještě ztratil Bobra, který se s rodiči 
vrátil do pohraničí, odkud je v roce 1939 vy-
hnali Němci. Zůstal mi po něm jen dárek, byl 
vyučený tiskař a dal mi vytištěnou skautskou 
hymnu s věnováním.

Vznik kanoistického oddílu 
na Zbraslavi

Je rok 1949 a já jsem zaměstnán již jeden rok 
ve Škodovce na Smíchově. Vystudoval jsem 
průmyslovou školu strojírenskou a maturoval 
v roce 1948. Pracovní dobu mám od šesti do 
dvou, takže celé odpoledne mám pro sebe. Ve 
14.20 mi jede autobus z autobusového nádraží 
Smíchov a když ve 14 hodin vypadnu, tak jej 
stihnu a před třetí hodinou jsem již doma. 
Bydlím u rodičů, jsme stále v domě u Pašků, 
na Zbraslavském náměstí. Je to dům hned pod 
schody vedoucí do výjezdové ulice směr Praha 
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a tak od autobusové zastávky na náměstí je to 
jen pár kroků.

Asi tak den nebo dva po návratu z Třeboně 
v červnu 1949, kde jsem byl v týdenní lehko-
atletické škole, jsem šel na pilu podle vody 
a když jsem přišel k Mičanům, viděl jsem, že 
od mostu jede kánoe a poznal jsem, že to jsou 
kluci ze Zbraslavi, a to Eda Fulín a Mirek Po-
daný. Byli to kluci o tři roky starší, než jsem byl 
já, a oba dva jsem dobře znal. Edu jsem znal ze 
Slavie, on hrál výborně také hokej a kopanou 
a nyní jel na kánoi. Ten druhý byl Mirek, který 
sice atletiku nedělal, ale byl výborný plavec 
a když byl odveden na vojnu, byl v plaveckém 
oddílu ATK, a po vojně, když byl už jako učitel 
v Ústí nad Labem, tak tam založil plavecký 
oddíl. Se zájmem jsem je pozoroval, jak v kleče 
jeli na cesťáku. Když přijeli k molu pana Da-
vida, to byl převozník, který měl převoz tak 
na úrovni bývalé hospody u Mičanů, kde je 
nyní svaz rybářů. Vedle je bývalá hospoda 
u Cicvárků, nyní restaurace U Přístavu. 

Když vytáhli kánoi z vody a dali jí blízko 
mola pana Davida, tak Mirek Edovi říkal, že asi 
14 dní nebude schopen přijít, že má prázdni-
nové školní aktivity a s Edou se rozloučil. Eda 
tím moc nadšený nebyl a za moment se mi 
zeptal, zda to nechci s ním zkusit. Já jsem říkal, 
že jsem to nikdy nedělal, ale on na to, ať přijdu 
zítra a zajedeme si spolu. Tak druhý den mi 
Eda vysvětlil, jak se v kánoi klečí a vyjeli jsme. 
Dojeli jsme asi k lomům, tam jsme to otočili. 
Mně se to zalíbilo, bylo to něco nového a ten 

pocit na lodi byl úžasný. Byl jsem rád, že mi to 
Eda nabídl a domluvili jsme se na druhý den.

Tak to pokračovalo asi 14 dnů, každý den 
jsme to trochu prodloužili a pak již po týdnu 
jsme jezdili k Vranské přehradě a tam jsme to 
otáčeli. Asi po 14 dnech, když jsme přijížděli 
k Vranské přehradě, vidíme, že je tam singl 
kanoista, v dresu ATK. (V té době byl kanois-
tický oddíl ATK na Zbraslavi v bývalém hotelu 
Ritz. Lodě dávali na vodu ze zahrady Ritzu, to 
je tak 150 m proti proudu od Mičanů.) Přenášel 
singlovku přes Vranskou přehradu a dával ji 
na vodu. My jsme se otáčeli a on nastupoval 
do lodě. Věděli jsme, že on nám na té závodní 
lodi klidně stačí a tak jsme se snažili, abychom 
jeli co nejlépe. Také když jsem po očku kou-
kal, tak on skutečně jel za námi tak asi 15 m 
a udržoval stále tuto vzdálenost celou cestu 
až na Zbraslav. Tam u té zahrady hotelu Ritz 
nezastavil a jel dál za námi, až jsme zastavili 
u plata pana Davida. Přijel k nám a ptal se, 
jak dlouho jezdíme a my jsme řekli, že tak 
14 dnů. On na to: „To tedy jezdíte docela dobře 
a nechcete závodit?“ My jsme odpověděli, že 
bychom chtěli, ale že nejsme vůbec připra-
veni a že ani nevíme, jak na to. Tak si s námi 
popovídal, vzájemně jsme se představili. Tím 
jsme se dozvěděli, že nám pomáhá Franta Re-
meš, vodák z Olomouce, v současné době člen 
kanoistického oddílu ATK. Řekl nám: „Musíte 
být členy nějakého vodáckého oddílu a ten na 
Zbraslavi není, ale jestli chcete, tak já vás se-
známím s vodákama z Modřan a ti vám určitě 
poradí. Jestli máte zájem, tak sem přijďte zítra 

v tuto dobu, já mám zase trénink a tak s vámi 
pojedu do Modřan a seznámím vás s Karlem 
Šafářem a Standou Svobodou.“

Další den jsme sjeli do Modřan a tam jsme 
poznali jak Karla se Standou, tak i několik dal-
ších vodáků. Franta Remeš jim řekl, o co nám 
jde, a Karel se nás hned ujal a že bychom mohli 
zatím závodit za Modřany, ale že na naší lodi se 
závodit nedá, že je to normální cesťák a s tím, 
že bychom se nikam nedostali. „Musíte mít 
závodní loď, jakou máme my,“ řekl a pak nám 
ji ukázal. Krásnou IRKU vyrobenou z gabonu, 
potěžkávali jsme ji a Karel říkal, že váží dvacet 
kilo, je to nejnižší váha, kterou může mít, a to je 
dosaženo tím, že se vyrobí z 4 mm silných ga-
bonových plátů, nepotahuje se žádným plát-
nem a jasanová žebírka jsou velmi uzounká, 
a vše je děláno tak, aby ta váha nepřesáhla 
20 kg. Pak se zamyslel a říkal, že o jedné lodi 
ví, je u jednoho loďaře v Braníku a je to typ, na 
kterém všechny dvojice jezdí. Samozřejmě vý-
voj pokračuje a za pár let tu bude něco jiného, 
ale nyní je to nejlepší současná loď. Domluvili 
jsme se, že se na ni půjdeme podívat, až to Ka-
rel s tím loďařem z Braníka domluví.

Návštěva u loďaře byla úspěšná, loď se nám 
líbila, s Edou jsme se na ni složili a stali jsme 
se majiteli překrásné IRKY. Měli jsme s sebou 
pádla a klekačky, IRKU jsme dali hned na vodu 
a cestou z Braníka na Zbraslav jsme si na ní 
nejen zvykli, ale byli jsme nadšeni, jak se nám 
na ní jede.

Začali jsme trénovat s ještě větším elánem 
a asi tak za dva týdny, co jsme IRKU koupili, 
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jsme se při tréninku potkali zase s Frantou Re-
mešem, když opět přenášel loď u Vranské pře-
hrady. Počkali jsme, až nastoupí do lodě, a jeli 
jsme spolu dolů a bavili se a pak nám říkal: 
„Kluci, já pojedu teď za vámi a podívám se, 
jak vám to jde.“ Když jsme přijeli na Zbraslav, 
zastavil u nás a říkal: „Jeďte do Modřan a řek-
něte Karlovi, ať vás přihlásí na Koníčkův me-
moriál.“ Vysvětlil nám, že Koníčkův memoriál 
je závod, který se jede z Jarova do Podolí a že 
bude asi za dalších 14 dnů. A také nám ještě 
řekl, že když pojedeme tak, jak jsme jeli nyní, 
tak ten závod v nováčcích určitě vyhrajeme. 
Byli jsme nadšení a hned druhý den jeli do 
Modřan.

Karel řekl, že nás samozřejmě přihlásí a do 
té doby musíme vyřídit naši příslušnost do 
modřanského vodáckého oddílu. Vyplnili jsme 
přihlášku, podepsali a Karel nás tam zaregis-
troval.

Jeli jsme první závod, a jak Franta Remeš 
řekl, skutečně jsme závod vyhráli a na druhém 
místě byli Jindra – Beránek ze S. Dynamo 
SLAVIA. Byli to naši největší soupeři a pak 
byl poměrně velký odstup těch dalších lodí. 
Druhý závod, na který nás Karel přihlásil, bylo 
mistrovství republiky na 10 km v Praze, mezi 
mosty a bylo to s otáčkami. To samozřejmě jeli 
senioři a u toho byl závod pro juniory a no-
váčky. My jsme jeli za nováčky a závod jsme 
zase vyhráli a Jindra s Beránkem byli opět 
druzí.

Tam jsme se dozvěděli, že kdybychom jeli 
ještě jeden závod a skončili první, druzí, nebo 

třetí, tak se dostaneme do kategorie juniorů. 
To se již chýlil pomalu podzim, ale byl ještě 
závod z Kamýku do Záhoří dlouhý 42 km. Tak 
dlouhou trať jsme ještě nejeli. Upravili jsme 
si trénink, jezdili jsme delší tratě, hlavně na 
Vranském jezeře. Za těch 14 dnů, co zbývalo do 
závodu, jsme si věřili, že jsme připraveni závod 
úspěšně absolvovat. Závod byl velmi hezky or-
ganizovaný a shodou okolností tam sportovní 
lékaři dělali nějaký výzkum a všechny nás 
vážili, měřili tep a tlak. Totéž dělali i v cíli po 
skončení tohoto závodu. Byl to závod na vodě, 
na kterou jsme nebyli ještě zvyklí. Jeli jsme 
z Kamýku do Záhoří a tenkrát ještě Slapská 
přehrada nebyla, takže trať vedla přes šlajsny, 
byla to peřejnatá voda, pak zase klidná voda, 
ale zvládli jsme to, ale nevyhráli. Vyhrál to Jin-
dra s Beránkem a my jsme byli druzí. Tím jsme 
získali umístění, takže jsme měli dvě vítězství 
a jedno druhé místo a tak jsme sezónu skončili 
již jako junioři.

Jenom pro zajímavost, těch 42 km jsme 
ujeli za 3 hodiny a 10 minut. Když nás pak ti 
medici po ukončení závodu znova vážili a mě-
řili, tak jsem byl překvapený, že jsem byl skoro 
o 3 kg lehčí. Tak jsem se tomu podivoval a ten 
medik mi říkal, podívej se, jak vypadáte, jste 
celí mokří, zpocení, to jste ztratili vodu z těla. 
Během několika dnů budete mít zase váhu 
jako před závodem.

Tak to byl náš poslední závod v tomto roce 
a když jsme se pak setkali s Karlem a Standou, 
tak Karel říkal: „Kluci, přece nechcete jezdit 
stále za Modřany, když máte na Zbraslavi 

hodně mladých lidí, chlapců a děvčat, kteří 
by jistě takový krásný sport rádi dělali. Měli 
byste si založit na Zbraslavi vodácký oddíl.“ 
Když viděl, že se k tomu stavíme kladně, tak 
říkal, že to není tak jednoduché. „Abyste mohli 
zažádat o status vodáckého oddílu u některé 
jednoty, tak musíte mít také ,bafuňáře‘, to zna-
mená vedoucího oddílu, pokladníka, správce 
nářadí apod. Takže je potřeba sehnat několik 
lidí, kteří budou ochotni vám v tom pomoci 
a budete vidět, jak se budou na vznikající oddíl 
lidi nabalovat a za chvíli vám vyroste podobný 
oddíl jako máme my, tady v Modřanech.“

Během řeči Karla Šafáře jsem již věděl, 
na koho se obrátíme. V roce 1948 byl zrušen 
skauting a zbyla tady skupina roverů, se kte-
rou jsem se velmi dobře znal, protože jsem 
byl též skaut, ale oni byli o něco starší než já. 
Byl to Honza a Sáša Aulehlovi, Vláďa Ludvík, 
Rudla Seifert a Ota Škarohlíd. Dokonce ně-
kteří z nich a jejich kamarádi Láďa Humhal, 
Sláva Jenček a Láďa Kelner jeli do Týna nad 
Vltavou, kde u známého loďaře, pana Šíle-
ného, koupili pramici, kterou pak pojmenovali 
 PURDELA a na té sjeli Vltavu až na Zbraslav. 
Pro většinu účastníků to byla první jízda na 
vodě a první seznámení s pádlem. Byla to 
cesta opravdu dobrodružná, protože v té době 
nebyly postaveny ještě všechny přehrady, na 
řece bylo spousta jezů se šlajsnami a některé 
byly dosti obtížné, takže po té cestě jsme od 
nich slyšeli spoustu zajímavých historek. 
Tato parta již měla první vodácké zkušenosti 
a byl jsem přesvědčený, že určitě budou pro 
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to, abychom vodácký oddíl založili, a že nám 
v tom  pomohou.

Druhá skupina byli kamarádi, se kterými 
jsem dělal lehkou atletiku v ASTCE a později 
ve Slavii. Jarda Bednář, Vašek Vejvoda, Láďa 
Malý, Luděk Šuma, Karel Trojánek, Vláďa 
Vonka, Karel Hájek a Franta Ka� a. Třetí sku-
pina byli už ženatí, solidní muži, které jsem 
moc dobře neznal, jen jsme se pozdravili, když 
jsme se potkali. Byli to vlastně vodáčtí turisté, 
kteří měli vlastní loď a tu většinou měli usklad-
něnou v místě svého bydliště. Když se chtěli 
projet, tak měli primitivní dopravní prostře-
dek, byla to osička a dvě kolečka od kočárku, 
na kterou se dala zadní část lodě. Přitáhlo se 
to pasem k zadní části kánoe a špička lodi se 
držela za srdéčko a takt ji zavezli k Vltavě. Po 
návratu ji zase odvezli domů. Byl to Zdeněk 
Moravec, Pepík Mrázek a Jarda Tuček. Když 
jsme pak s těmi jmenovanými mluvili a říkali 
jim náš návrh, tak s námi  každý souhlasil. 
Někteří byli dokonce nadšení, že budou mít 
možnost stýkat se s lidmi, kteří mají stejné 
záliby. 

První schůzi a volbu vedení oddílu nám 
umožnil majitel pily pan Vejvoda prostřed-
nictvím syna Vaška, který byl také členem 
budoucího oddílu. Pan Vejvoda nás nechal 
schůzovat v domečku, kde jsme před léty plá-
novali činnost jako členové ASTKY. 

Za vedoucího oddílu byl zvolen Zdeněk 
Moravec, který měl již zkušenosti z turistiky, 
měl vlastní kánoi a hlavně, byl zkušenější 
a rozhodnější proti nám mladíkům. Jarda 

Tuček byl zvolen pokladníkem a byla to nej-
lepší volba, byl naším pokladníkem po řadu 
let. Když jsme měli vedoucího a pokladníka, 
tak jsme udělali soupis všech členů, kteří se 
nám přihlásili, a požádali zbraslavský Sokol, 
aby nás vzal pod svá křídla. Tím jsme se stali 
vodáckým oddílem Sokola Zbraslav. Nyní již 
bylo po sezóně a my jsme plánovali činnost na 
příští rok. Největší problém byl, kde budeme 
mít loděnici. To, že se můžeme scházet na pile, 
bylo jen dočasné. Tam jsme nemohli všichni 
chodit, přes den se na pile pracovalo a ani by-
chom neměli kde skladovat lodě. 

Já s Edou jsme v této sezóně museli tu naši 
závodní loď někam dávat, nemohli jsme ji jen 
tak nechávat na břehu u pana Davida. IRKA 
byla příliš choulostivá na to, aby byla venku. 
Museli jsme ji mít někde uskladněnou. Byd-
lel jsem u Pašků, na náměstí a s jejich synem 
Karlem jsem mu chodil pomáhat česat ovoce 
v jejich sadech. Jeden ten sad byl naproti so-
kolovně. Vstup do tohoto sadu byl přímo proti 
dveřím biografu. Vedle vstupu bylo skladiště. 
Spodní část sloužila pro uskladnění ovoce 
po česání. Nahoře byla půdička, která měla 
vikýř přístupný z ulice. Vikýř měl dvířka 
s petlicí a visacím zámkem. Dnes to skladi-
ště tam ještě je, půdička ale byla odstraněna 
a skladiště má plochou střechu. Tak tam na 
tu půdičku jsme si schovávali tu naši lodičku. 
Karel mi půjčil klíček k zámku a my jsme po 
skončení tréninku donesli kánoi, Hálkovou 
a pak Žitavskou ulicí k tomu skladišti. Eda si 
stoupnul pod vikýř, sepnul ruce před sebou, 

já jsem si na jeho ruce stoupnul a dosáhl jsem 
na dvířka vikýře, odemknul a otevřel jsem je 
a vyhoupnul jsem se dovnitř. Eda pak zvednul 
IRKU nad hlavu, špičku nasměroval do vikýře 
a opatrně jsme ji uložili na půdičku. Pak jsem 
odtamtud vylezl a zamknul jsem naši první 
loděnici. 

Samozřejmě jsme věděli, že to tak nemů-
žeme stále dělat, ale v té době jsme zatím 
neměli jinou možnost a toto nám docela vyho-
vovalo. Nyní jsme se však museli postarat o to, 
abychom měli místo, kde se budeme scházet, 
kde uskladníme lodě, které již mají někteří 
naši členové, a hlavně o dostatek místa pro 
budoucí závodní lodě. Další požadavek byl na 
dílnu, kde budeme lodě opravovat a později 
též stavět nové. 

Na to jsme nyní měli dostatek času, pro-
tože již přicházela zima. Tak jsme kolem toho 
nábřeží chodili a hledali takové místo, kde by 
to mohlo být. Nedalo nám to ale moc práce 
a objevili jsme bývalou hospodu U Mičanů, 
kde v té době byla kancelář českých rybářů 
a ti jsou tam ještě dodnes. Celý ten objekt se 
skládal z budovy hospody, na druhé straně 
byla zasklená letní jídelna a za ní byla ještě 
nízká budova, kde byly dvě místnosti a vzadu 
byla veliká stodola. V hlavní budově v přízemí, 
mimo jedné místnosti, kde měli rybáři kance-
lář, nikdo jiný nebyl. Majitelka paní Zdechyn-
cová, bydlela v prvním poschodí. V přízemí 
byl dříve výčep s jídelnou, kuchyní, sociální 
zařízení a ještě další místnost, která sloužila 
jako skladiště.
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Navštívili jsme majitelku paní Zdechynco-
vou a zeptali jsme se na možnost pronajmutí 
celého objektu. Jednali jsme za vodácký oddíl 
a řekli jí, že bychom ve stodole měli loděnici, 
ze zasklené letní jídelny bychom udělali dílnu 
na opravy lodí. V té hlavní budově bychom 
měli klubovnu, kde bychom se mohli schá-
zet, šatnu a záchody. Paní Zdechyncová byla 
velmi vstřícná. Chtěla, abychom se dohodli se 
Svazem českých rybářů a byla ochotná nám 
požadované prostory pronajmout. My jsme 
ovšem v té době neměli žádné peníze, a tak 
jsme se obrátili na mateřskou jednotu Sokol 
Zbraslav a pamatuji se, že do toho také mluvil 
národní výbor. Nějak se dohodli se Sokolem 
Zbraslav a my jsme si pak mohli v roce 1950 od 
paní Zdechyncové loděnici pronajmout. 

Tak od roku 1950 jsme již nemuseli jezdit 
do Modřan, ale závodili jsme za vodácký oddíl 
Sokola Zbraslav. Bylo to pro nás velkým za-
dostiučiněním a když byla někde poznámka 
a bylo tam napsáno „Vodácký oddíl Sokol 
Zbraslav“, tak jsme měli velmi dobrý pocit. 
Tato loděnice nám sloužila skoro 12 let, měli 
jsme tam dostatečně místa na skladování 
lodí, měli jsme tam i místo na opravy, dokonce 
jsme začali stavět nové lodě, měli jsme tam 
též místo na schůzky. Tak jsme byli v té době 
naprosto spokojeni. Na stávající členy se 
začali nabalovat další. Skoro každý chlapec 
měl nějakou známou dívku, nebo ti starší 
měli přítelkyně a ty se skoro automaticky 
staly členkami. Tím tam začal být i dostatek 
děvčat. Sportovní činnost byla velmi úspěšná 

a během těch skoro 12 let jsme se stali úspěš-
ným oddílem v republice a s naší účastí se 
muselo všude již počítat.

Moje tři lásky

Ve Škodovce na Smíchově, kde jsem pracoval, 
byl lyžařský oddíl, kterého jsem se stal členem. 
Měli jsme k dispozici dvě chaty v Krkonoších – 
Jelení louky, chata se tak jmenovala po pasece, 
na které stála, což je asi 2 km od Pece, proti 
proudu Zeleného potoka. Druhá chata – Sta-
lingradka – byla též dostupná z Pece, ale byla 
blízko hřebene, takže po příjezdu škodovác-
kým autobusem nás čekal ještě pěkný výstup, 
většinu již za svitu měsíčku. 

Oddíl měl jak sjezdaře, tak běžce. Mně uča-
rovaly běžky. Pohyb na nich zasněženou kra-
jinou se nedá hned tak něčím jiným nahradit. 
Měl jsem výhodu z běhání na atletické dráze, 
a tak jsem snadno zvládl klasický styl a získal 
znalosti, kdy použít střídavý krok, rozložený 
čtyřtakt, odraz obouruč či bruslení. Když jsem 
si časem osvojil všechny ty nuance při posu-
zování druhů sněhu a jakou kombinaci vosků 
použít v danou dobu, měl jsem první lásku na 
život. Pohyb zasněženou krajinou.

Založením vodáckého oddílu na Zbraslavi 
a tím i postupné získávání znalostí v ovládání 

kánoe, nejen při závodech, ale také při sjíždění 
řek po celé republice, se již rodila druhá láska, 
která si vyžadovala znalosti číst vodu, odha-
dovat sílu vratiproudů, rozhodnost při určení 
trasy sjezdu, odhadnout sílu válců, zvládnout 
řadu různých záběrů a triků s pádlem, včetně 
záběru při eskymáckém obratu. Získal jsem 
tím obrovskou odměnu. Bezpečnou jízdu i na 
divoké řece nádhernou krajinou.

Stále jsem ale vymýšlel další činnosti, abych 
se ujistil, že tu kánoi skutečně ovládám. Při 
sjíždění řek na singlovce jsem některé šlajsny 
jel ve stoje. V případě, že šlajsna byla zavřená, 
ale přes horní břevno teklo trochu vody, tak 
tu jsem také nepřenášel.

Vymyslel jsem hru Kdo s koho. Jedna kánoe, 
dva soupeři stojící jeden na špičce, druhý na 
zádi a rozhoupají kánoi v podélné ose a snaží 
se jeden druhého shodit do vody. Mým snem 
bylo získat prvosjezd. To se mi podařilo až 
v šedesátých letech. Nevím přesně, který rok 
to byl. Neobvykle dlouho pršelo, hladina ve 
všech potocích a řekách stoupala. V Dolních 
Břežanech došlo k narušení hráze nádrže, ze 
které voda vytékala do Břežanského potoka. 
Po několik dnů to způsobilo, že z Břežanského 
potoka se stala divoká říčka. Po krátkém 
průzkumu jsme se rozhodli o sjetí od nádrže 
v Břežanech až do ústí ve Vltavě. Jeli jsme na 
dvou singlovkách. Na jedné jel Přemek Zna-
menáček a na druhé já. Byl to skutečně adre-
nalinový zážitek. Bojovali jsme nejen s vodou, 
ale také s větvemi, křovím a ostružiním. V ústí 
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do Vltavy jsme pak vylezli z lodí podrápaní, 
ale spokojení. Splnil jsem si svůj sen.

Parta Zbraslaváků vedená Mirkem Pleslem za 
pomoci modřanského Aeroklubu začala budo-
vat letiště pro plachtaře na ploše „U tří topolů“, 
mezi Radotínem a Zbraslaví, vpravo od cesty 
k přívozu přes Berounku do Radotína. Stal 
jsem se též členem Aeroklubu Zbraslav a tím 
automaticky členem kurzu pro získání prv-
ního stupně plachtění – „A“. V naší skupině nás 
bylo deset. Výcvik jsme měli dvakrát týdně. 
Instruktorem byl Tonda Bouček, Modřaňák, 
zkušený plachtař. Pokud si pamatuji, tak byl 
držitelem stříbrného – „C“, což znamenalo 
mít nalétáno určitý počet hodin, několik dál-
kových přeletů, minimálně jeden přes 50 km. 
Dalším bodem je pětihodinovka (let trvající 
minimálně 5 hodin) s převýšením po vypnutí 
minimálně 3 000 m.

Pro stupeň „A“ jsme měli k dispozici jed-
noduchý kluzák, Komár. Byla to v podstatě 
dlouhá dřevěná ližina, v přední části dost 
zvednutá. Tam byl dřevěný nosník, který 
sloužil pro připevnění sedátka a ovládacího 
zařízení. Křídlo bylo podporované dvěma 
dřevěnými vzpěrami zakotvenými do ližiny. 
Ta přední sloužila též k upevnění opěradla 
a dvou ramenních bezpečnostních pásů. Zadní 
vzpěra byla ukotvena do ližiny, asi v polovině 
délky kluzáku. Vyztužení křídla bylo zajištěno 
ocelovými lanky. V zadní části ližiny pak byla 
nainstalována výškovka a směrovka. Jak 
křídlo, tak i směrovka a výškovka měly žebra 

z tenké překližky a ta byla potažena lehkou 
impregnovanou tkaninou.

K ovládání sloužil knipl, páka ovládaná ru-
kou, pro změnu výšky a pro náklony větroně. 
Nohy ovládaly šlapky a tím určovaly směr 
letu. Na špičce ližiny bylo umístěno vypínací 
zařízení pro vypnutí tažného lana, které se 
ovládalo pákou na levé straně pod sedač-
kou. Pod vypínacím zařízením byl umístěn 
ještě hák pro uchycení gumového lana, které 
umožňovalo let kluzáku pomocí „gumicuku“. 
Úplně vzadu kluzáku byl ještě kroužek pro 
startovací kolík.

Let komára byl řešen na principu praku. 
Instruktor Tonda stál vedle kluzáku a rukou 
přidržoval konec křídla tak, aby bylo ve vo-
dorovné poloze. Jeden z nás vždy připravil 
start kluzáku. Kroužkem na zádi kluzáku 
prostrčil startovací kolík, který zatloukl do 
země, a pak čekal na povel. Adept letu si sedl 
na sedačku, přikurtoval se břišním pásem 
a dvěma pásy přes ramena. Nohy umístil do 
šlapek a mezi koleny pravou rukou uchopil 
kouli na vrcholu ovládací páky (knipl) a čekal 
na další povel Tondy. Zbývající část, 8 členů, 
se rozdělilo na dvě skupiny. Prostředek gu-
mového lana, které bylo asi 12 m dlouhé, dali 
do otevřeného háku na špici kluzáku a lano 
položili ve tvaru V před kluzák. Pak čtyři 
členové týmu na každé straně lano uchopili 
a mírně natáhli ve směru V. Po povelu Tondy 
jeden z týmu začal nahlas volat: „Raz dva 
tři, raz dva tři…“ a všichni v tempu volání se 
dali do poklusu a natahovali gumové lano ve 

směru rozšiřujícího se V, dokud Tonda neza-
volal „Start“ a v tom okamžiku ten, kdo měl 
na starost start, vytáhl kolík ze země a Ko-
már moment klouzal po trávě. V okamžiku 
povelu start adept přitáhl knipl do polohy 
vzestup a Komár vzlétl. Gumové lano spadlo 
na zem. Po dosažení asi 10metrové výšky pak 
adept mírně potlačil a uvedl kluzák do opti-
mální polohy a přímočarým letem pak po-
malu klesal. O bezpečné přistání při správné 
manipulaci se pak postarala lyže v přední 
spodní části kluzáku a travnatý povrch ce-
lého letiště. Po přistání jsme jednoduchým 
dvoukolovým vozíkem přivezli kluzák zpět 
na místo startu.

Po zvládnutí přímého letu a získání praxe 
při přistání jsme přešli na „esíčka“. To byl let 
ve tvaru mírného S. K tomu již nestačily gu-
micuky, ale přešli jsme na startování pomocí 
motorového navijáku. Naviják byl asi 300 m 
vzdálený. S obsluhou tam byl ještě jeden člen 
klubu s velkým praporem na tyči. Když jsme 
byli připraveni ke startu a oko na konci lana 
od navijáku bylo umístěno ve vypínacím za-
řízení na špici větroně, Tonda to praporkem 
oznámil obsluze navijáku. Obsluha napnula 
lano a pak vlajkař u navijáku máchnul prapo-
rem k zemi, což znamenalo start. Kluzák začal 
klouzat po trávě, Tonda držící konec křídla 
ještě popoběhl s kluzákem a pak se již kluzák 
odlepil od země a začal stoupat. Po dosažení 
určené výšky asi 25 m vlajkař vedle navijáku 
začal mávat praporem, což pro pilota zname-
nalo potlačit a vypnout. Lano spadlo na zem 
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a pilot udělal požadovaný manévr, v tomto 
případě „S“, a přistál. 

V naší skupině byl též Venca Riegel. Byl 
to můj spolužák ze školy na Zbraslavi, byl 
též členem naší ASTKY, byl skaut a teď jsme 
spolu začali létat. Měl přezdívku Zlatý zub po 
zlaté korunce na předním zubu. Dvakrát se 
do kurzu nedostavil, byl ale řádně omluven 
a když přišel, tak my jsme již měli za sebou 
pěknou řádku esíček a on začínal. Tonda se ho 
ptal: „Troufáš si na to?“ Dostal kladnou odpo-
věď a po momentu zaváhání ho Tonda pustil 
na start. Když se připravoval, my ostatní jsme 
již šli směrem letu. Já jsem s Vaškem Daňkem 
táhl za sebou lehký dvoukolák. Vašek Daněk 
byl z nás nejstarší, bylo mu 25 let. V okamžiku, 
když Venca startoval, jsme již byli asi 100 m od 
startu a všimli jsme si, že vlajkař vedle navi-
jáku zuřivě mává praporem. Podívali jsme se 
na Vencu. Komára měl stále ve vzestupné po-
loze, lano zapnuté. Křičeli jsme na něj: „Potlač 
a vypni!“ a stále jsme to opakovali. Venca ne-
reagoval. Obsluha navijáku ho udržovala stále 
ve stejné výšce, vlajkonoš zuřivě mával a my 
všichni jsme na něj řvali: „Potlač a vypni!“ Na-
jednou lano padá. Venca vypnul, ale předtím 
nepotlačil. Kluzák se ještě moment pohyboval 
dopředu, pak se zastavil a začal se propadat. 
Větší váha přední části kluzáku a plochy výš-
kového kormidla na zádi kluzáku způsobily, 
že poloha padajícího kluzáku se v prvních asi 
pěti až šesti metrech obrátila. Potom asi tak 
z 20metrové výšky padal po čumáku k zemi. 
Dopad byl ohromující. Žádná rána, ale ta 

změna. Padal k zemi kluzák, ale v okamžiku 
dopadu se změnil na hromadu rozlámaného 
dřeva, hadrů a lanek. Tam někde pod tím vším 
byl Venca. Mysleli jsme, že se zabil. Podíval 
jsem se na Vaška Daňka a tomu se klepala 
brada. Něco podobného jsem nikdy před tím 
ani potom již neviděl. Ta hromada byla od nás 
asi 30 m. Najednou se v ní začalo něco hýbat. 
Do nás jako když střelí. Všichni jsme tam běželi 
a všichni jsme se snažili k němu co nejdříve 
dostat. Byl živý, ale v nezvyklé poloze. Jakoby 
seděl, nohy natažené, ale byl tak ohnutý, že 
prsa měl přimáčknutá na stehna a hlavu 
mezi koleny. Jeho první slova byla: „Nestalo 
se nic mašině?“ Kdyby ta situace nebyla tak 
vážná, všichni bychom se tomu asi smáli. 
Ale ještě nebylo vyhráno. Nevěděli jsme, zda 
nemá nějaké vážné zranění. Nic viditelného 
jsme nezjistili, jen na levém rameni a přes 
prsa měl obrovskou modřinu o šíři ramen-
ního bezpečnostního pásu, který nepovolil. 
Tonda ho vyšetřil. Venca říkal, že mu nic není. 
Viditelný problém byl jen s chůzí. Měl zřejmě 
natažené šlachy nebo svaly. Tonda rozhodl, že 
musí k doktorovi do Radotína. Jako jeho do-
provod určil mě. Došourali jsme se k převozu. 
Již tam čekalo několik lidí. Když přijel pře-
vozník s lodí, byl to pan Rakušan ze Zbraslavi, 
všichni jsme nastoupili a on se ptal, co se na 
letišti stalo. Prý nějaké neštěstí. Dostal odpo-
věď od jednoho pasažéra. Jo, spadlo jim tam 
jedno letadlo a pilot se zabil. My jsme s Vencou 
ani nemukali. U doktora jsme dopadli dobře. 
Venca to odnesl jen tou obrovskou modřinou 

a nataženými svaly. Tonda byl na tom hůře. 
Musel vyplnit protokol o mimořádné události 
a pak jsme čekali, jak to dopadne. Pomohlo, 
že Venca tím nebyl nijak zdravotně postižen. 
Nikdo nebyl fi nančně postižen a ani Tonda ne-
měl problémy s další instruktorskou činností. 
Venca se již k létání nevrátil a naše skupina 
pak místo Komára dostala Honzu. Z toho 
jsme měli všichni velkou radost. Honza byl 
v podstatě kapotovaný vylepšený komár. Měl 
již gondolu, kde byl instalován variometr, uka-
zující vzestupné proudy, a hlavně jeho letové 
vlastnosti byly podstatně lepší. Po „esíčkách“ 
následovalo „déčko“. To znamenalo po startu 
přímý let. U konce letiště otočit doleva (nebo 
doprava, podle požadavku instruktora), na 
hranicích letiště opět doleva, pak přímý let 
po hranici letiště a v blízkosti startu opět 
doleva a jít na přistání. Tento manévr vy-
žadoval počáteční výšku asi 60 m. Pak jsme 
dostávali stále sofi stikovanější úkoly, které 
nám umožňovaly si ověřit teoretické znalosti 
v praxi. K tomu jsme již potřebovali získat 
maximální výšku při startu, cca 200 m, kte-
rou nám naviják ještě mohl poskytnout. Bylo 
třeba využívat směru a síly větru, vyhledávat 
vzestupné proudy na základě znalostí o jejich 
vzniku a využít je na maximum. Rozumět dů-
sledkům změny počasí, rozumět jednotlivým 
druhům mraků atd. Během sezony v roce 1950 
a 1951 jsem získal stupeň A a B a začal stupeň 
C. To již bylo na Krajánkovi, což byl v té době 
nejvíce používaný větroň. Pak byly výkonné 
větroně, na které jsem jen s obdivem pohlížel. 
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Můj další pokrok zastavila vojna. V říjnu 1951 
jsem narukoval na dvouletou službu v ar-
mádě. Vojáci prezenční služby měli zákaz 
létání po dobu vojenské služby. I to, co jsem 
zažil, mě plně uspokojovalo. Takové vzdušné 
kroužení ve vzdušném komínu je úžasný 
zážitek a my měli v blízkosti letiště několik 
míst, kde se ty vzestupné komíny rodily při 
slunečném počasí. Nejlepší byla zbraslavská 
pískovna, další pak obilní pole před sklizní, 
kterých bylo v okolí několik. Další způsob, 
jak se nejdéle udržet ve vzduchu, byla pak 
dlouhá vlna, jak jsme tomu říkali. Vznikala při 
východním větru při narážení na vrchovinu 
táhnoucí se od Radotína až k Barrandovu. Vy-
tvořil se tím po celé délce vzestupný proud, 
jehož výši určovala síla větru. Plachtění mne 
uchvátilo a stalo se mou třetí láskou. Umož-
ňovalo mi pomocí větroně a mých znalostí 
pohybovat se vzduchem, vidět krajinu z ptačí 
perspektivy a to vše v tichosti a bez použití 
síly mimo té přírodní. Vzpomněl jsem si na 
tátu, on to předpověděl, když mi bylo osm let 
a přihlásil jsem se do skautu, táta mě v debatě 
s maminkou hájil a říkal: „Buď ráda, že se tam 
přihlásil. Bude mít dobré kamarády, naučí se 
spoustu nových věcí a hlavně se naučí milovat 
přírodu.“ A v tom měl stoprocentní pravdu. 
Nejlépe se po celý život cítím v přírodě. A ty 
její živly se mi podařilo vychutnávat. Sníh 
pomocí lyží, vodu pomocí kánoe a vzduch 
alespoň částečně s větroni. Čtvrtá láska ale 
nepřichází. Znám ji. Dokonce jsme se spolu 
zúčastnili mezistátního utkání v chůzi v roce 

1946 mezi ČSR, Dánskem, Švédskem a Nor-
skem a ve svých kategoriích jsme vyhráli. Já 
jsem byl první v kategorii dorostenců na 5 km 
za 31:12 min. a ona zvítězila v kategorii třinácti-
letých dorostenek na 2,5 km za 17:07 min. Oba 
jsme tím splnili časový limit a za to jsme do-
stali odznáček o naší úspěšné účasti. Tehdy 
ještě nevím, že to je ONA. Je to jenom jedna 
z děvčat na  Zbraslavi.

Na závěr

Pohled do budoucnosti, která je teď již mi-
nulost…

V roce 1968 jsme opustili rodnou zem a do-
stali se do světadílu Severní Ameriky, kde 
jsme zakotvili v Britské Kolumbii, 100 km od 
Vancouveru v městečku s 20 000 obyvatel 
s názvem Chilliwack, což přeloženo z řeči 
místních indiánů znamená místo mnoha řek. 
V roce 1973 jsme se stěhovali do našeho nového 
domu, který jsme si postavili na překrásném 
pozemku na severním okraji města. 

Zadní část pozemku byla současně levým 
břehem jedné z těchto mnoha řek a nese 
název Zvonková (Bell). Dalším skvostem po-
zemku bylo několik vzrostlých cedrů. Jeden 
z nich však přesahoval všechny meze. Gigant, 
který v celém okolí Chilliwacku neměl konku-
renci. Odhad stáří dle odborníka, kterého jsem 

pozval, zněl: semeno se zde uchytilo v době, 
když Kolumbus objevil Ameriku v roce 1492. 
(Jaké bylo moje překvapení, když jsem si po 
40 letech koupil na Zbraslavi byt a číslo domu 
mám 1492.)

Zůstali jsme i zde věrní kanoistice. Prvních 
pár let jsme sice na kanoistiku čas neměli. Ale 
začátkem sedmdesátých let jsme již začali 
sjíždět řeky v okolí a též jsme se zúčastňovali 
závodů ve sjezdu. Na naší říčce jsem vytyčil 
trvalou cvičnou trať se čtyřmi slalomovými 
brankami. Tak jsme měli my i naši kamarádi 
o zábavu, hned za barákem, postaráno.

V té době bylo velmi populární vodní lyžování 
a tak jsme k našemu lodnímu parku – Pet-
rova plachetnice, kajak, tři singlovky a dvě 
deblovky – přidali další, tentokrát motoro-
vou loď, za kterou jsme lyžovali na blízkých 
jezerech. Přitom jsme poznávali krásy krajiny 
obklopující jezera a tak když Iva i Petr odešli 
na univerzity, zaměřili jsme naše výlety do 
divočiny kolem jezer. A nabídka byla neuvěři-
telná. Britská Kolumbie má 56 000 jezer. Měli 
jsme camper na pick-up truck (domeček na 
kolečkách) a za ním jsme táhli na trajleru naši 
lodičku. Vždy jsme prozkoumali jezero, někdy 
většinou jen jeho část, pokud bylo příliš velké, 
například „Harrison Lake“, které je vzdálené 
od Chilliwacku 33 km. Je 64 km dlouhé a v nej-
širším místě 9 km široké, v širokém údolí ob-
klopené horami vysokými přes 2 000 m, na 
jejichž vrcholcích jsou vidět i v létě zbytky 
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ze závodů
v britské kolumbii
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děda říha ve věku 83 let

zábava na zvonkové řece za naším domem
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na kanadských
jezerech
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sněhu. Při jedné návštěvě tohoto jezera jsme 
zakotvili u ústí „Velké stříbrné řeky“, přibližně 
25 km od rampy, kde jsme dávali loď na vodu. 
Je na začátku jezera u vesnice Harrison Hot 
Springs. Prozkoumali jsme pobřeží v blíz-
kosti potoka a potom jsme se usadili na malé 
pláži, měli jsme tam piknik, koupali jsme se 
a jen občas jsme zahlédli v dálce nějakou loď, 
zvuk motoru jsme neslyšeli, jezero v těchto 
místech je asi 5 km široké. V této poklidné 
atmosféře jsme měli dostatek jiných zvuků. 
Ten nejpříjemnější byl zvuk přicházející z po-
slední peřeje Velké stříbrné řeky. Pak tu byly 
zvuky pracujícího datla. V Britské Kolumbii 
žije několik druhů datlů. Při našem průzkumu 
pobřeží jsme objevili strom, ve kterém měl 
hnízdo. Otvor do jeho hnízda ve stromu nebyl 
kulatý, ale byl čtvercový (hranatý). Tak se nám 
potvrdilo to, co jsme četli v příručce o ptá-
cích, že jeden z několika druhů datlů žijících 
v Britské Kolumbii si dělá hranatý vstup do 
svého hnízda. Další zvuk přicházel od velkého 
krkavce, který byl vysoko na krajním stromě 
pralesa a asi nás pozoroval. Pokud jsme seděli 
nebo leželi, tak byl zticha. Jakmile jsme se 
zvedli, tak to hned někomu oznamoval. Podle 
něj jsme tam neměli co dělat. 

Po patnácté hodině se většinou na Harri-
sonském jezeru zvedne vítr, který způsobí 
vznik vln, takže cesta zpět není často pří-
jemná. Takto jsme v letních měsících po něko-
lik let poznávali krásy kanadské přírody, kdy 
jsme se pomocí lodi dostávali do míst, kde je 
krajina neposkvrněná civilizací.

Jeden z našich zájezdů nám však způsobil 
zásadní změnu ve využívání letních měsíců 
pro rekreaci. Rozhodli jsme se, že zkusíme jet 
s naší lodičkou na moře. Vybrali jsme „area 
Desolation Sound“, které je 150 km severo-
západně od Vancouveru. Je to oblast mezi 
pobřežím a Vancouverským ostrovem, kde 
je řada ostrovů a ostrůvků. Ze zálivu Koňské 
podkovy u Vancouveru jsme trajektem dojeli 
do Langdale na Slunečním pobřeží a pak po 
pobřežní silnici až do osady Lund. Malá osada, 
kde končí jediná silnice, kterou jsme sem při-
jeli, založili bratři Thulin, švédští emigranti 
v roce 1889, a pojmenovali ji Lund, po místě, 
kde žili ve Švédsku. Dnes je zde přístav, rampa 
na dávání lodí do vody, hotel, obchod, kde na-
jdeš všechno možné, opravna lodí, dále pak 
domy pro 300 stálých obyvatel. 

Dali jsme lodičku na vodu a pokračovali 
podle pobřeží asi 2 km, kde začíná Thulin 
úžina mezi pobřežím a řadou malých ostrovů 
Copeland. Po projetí úžiny nám zbývalo ještě 
několik kilometrů do začátku „area Desola-
tion Sound“. Bylo již pozdě odpoledne, tak 
jsme podle námořní mapy našli místo pro 
zakotvení. Byl to záliv Galley Bay, kde již bylo 
zakotveno několik lodí. V naší lodičce se dalo 
nouzově přespat. Sedadla byla navržena tak, 
že se z nich dala utvořit dvě lůžka. Druhý 
den jsme prozkoumali část Desolation Sound 
a byli jsme nadšeni nejen z té přírody, ale co 
vše je možné zde vidět a dělat. Jsme zde první 
den a již jsme viděli, jak se na skaliskách ma-
lého ostrova vyhřívalo několik tuleňů. Viděli 

jsme též hřbetní ploutve tří kosatek, které ko-
lem nás pluly asi ve vzdálenosti 30 m. A těch 
možností, co se dá zde dělat. Chytat ryby, klást 
pasti na kraby a krevety. Při odlivu možnost 
získat ústřice. Navštívit dlouhé  ordy, které 
jsou zaříznuté do pobřeží mezi dvoutisíco-
vými horami, navštěvovat jednotlivé  ostrovy. 
Skoro každý ostrov má sladkovodní jezero. 
Zažít dobrodružné jízdy úžinami, kde se směr 
proudu každých 6 hodin změní dle přílivu 
a odlivu. Některé úžiny se dají projet jen 
za přílivu. Při odlivu je tam situace jako na 
divoké řece. Naše lodička pro tyto aktivity 
v tomto prostředí vhodná není. Tento výlet 
nás defi nitivně přesvědčil, že potřebujeme 
loď vhodnou pro tuto činnost. Po dohodě 
s Miruš jsem se rozhodl, že ji postavím. Nebyla 
to rozhodně nejlevnější cesta, jak získat loď, 
ale byla to rozhodně nejlepší cesta, jak získat 
loď, která nám bude plně vyhovovat. A tak po 
třech letech dlouhých pracovních dnů jsme si 
mohli začít užívat naší nové lodi, které jsme 
dali jméno VLTAVA po řece, kde jsme se na-
učili plavat a s kánoí poznávat krásy vodních 
sportů.
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vltava – naše pýcha
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plody pacifiku
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