
 
 

Kohout 
 
 

 
 

 

 

Příloha časopisu   

 
 

 

LÉTO 2021 

Moje pěkná letní 

vzpomínka 
 

 

 



2 
 

Seniorky v českotřebovském Domově nám 
vyprávěly o svých vzpomínkách na léto. 

Laskavě souhlasily i s jejich uveřejněním, 
aby si i ostatní uživatelé Domova mohli při 

čtení těchto zážitků společně s nimi 
zavzpomínat. 

 

Jablíčka 

Na zahrádce jsem měla jabloně, největší a 

nejkrásnější jabloň se jmenovala Rubín. To 

byly moc pěkný a dobrý jablíčka. Pak jsem 

měla Ontário, to byla hodně, hodně stará 

odrůda. Jablíčka jsou velký a takový jak se říká 

kožený. Dlouho vydržej ve sklípku a jsou 

dobrý, takový slaďoučký a mírně nakejslý. Pak 

jsme měli i Nonetu, taky se jí říká Matčino.  

K plotu jsem si nasázela i sloupový jablůňky. 

Bylo jich šest. Já jsem si je stříhala vepředu a 

vzadu a dělalo mi to takovej pěknej živej 

plůtek.  
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Mám tam i višničku, ale loni ji stihli sklidit 

ptáčci. Říkala jsem mladejm, ať mi přivezou 

višně, že mám na ně chuť. A už tam žádný 

nebyly, všechno to ptáčci ozobali.   

 

Dovolená 

My jsme jezdili s dětma v létě do Zádolek, 

k rybníku. Jeli jsme vlakem do Semanína a pak 

to byla ještě kousek pěkná procházka. Vzala 

jsem s sebou i nějakou svačinku. Tam u 

rybníka byl řezník a prodával samý dobroty, 

tam jsem si obyčejně nakoupila.  

Dětem se to líbilo. Občas jsme jeli i na chatu 

od Armaturky, to bylo zase na Seči. A tam to 

bejvalo taky moc pěkný. 

Dřív se nejezdilo tolik do ciziny, jako teď, nám 

se líbilo i na tej Seči. Měli jsme tam svoje 

pohodlí. 



4 
 

Trampování 

V létě jsme nejezdili na kdoví jakou 

dovolenou. Práce bylo hodně. Pamatuji si, že 

když jsme se známými, kteří měli taky děti, jeli 

trampovat do přírody, museli jsme si vařit 

sami. Na pánvičce jsem dělala amolety a 

jednou známý přinesl koš meruněk, takže 

jsme si udělali meruňkové knedlíky. Bylo jich 

tak 50 nebo ještě víc! Kluci našli plech, kde 

bylo vyříznutý takový kolečko a na něm jsme 

měli kotlík s vodou, ve kterém jsme si je 

uvařili. 

Když jsme šli tam do lesa, bylo tam hodně 

lišek, jako hub. Ale tolik jich tam bylo! Strašná 

síla! Nasbírali jsme si je a dělali jsme polívku a 

smaženici – dali jsme tam tak 20 vajec. 
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Myšky 

Když jsem byla dítě, babička nás poslala na 

louku a musela jsem pást husy. Jednou jsem 

přinesla domů takovou krabici a v ní malé 

myšky! Takové malé a bílé. Nebylo těžké je 

chytnout, protože jsem vybrala na poli celé to 

hnízdo a dala ho do krabice.  

Nechtěla jsem je chovat, prostě se mi líbily. 

Babička z toho neměla samozřejmě radost a 

musela jsem je jít vrátit. No už jsem si 

nepamatovala, kde to hnízdo bylo, a tak jsem 

je dala do nějakého krtince.  

 

Koupaliště 

Jednou jsem šla na koupaliště s kamarádkou. 

Bylo nás tam víc děcek a taky dospělých. Já 

neuměla tak dobře plavat, musela jsem plavat 

tam, kde jsem se dokázala postavit. Ostatní 

děti plavaly k takovému ostrůvku, co tam byl a 
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zase zpátky. Plavala jsem na tom kousku, kde 

jsem dostala na dno a najednou, když jsem se 

chtěla postavit, zjistila jsem, že na dno 

nedostanu. Začala jsem se topit. Nikdo 

z dospělých mi nepomohl, až když doplavala 

ke mně moje kamarádka, zachránila mě. Než 

jsem stačila dojít domů, moje maminka už o 

všem věděla, protože jí to někdo stačil říct. 

Pak už mě nikam na koupaliště nepouštěla. 

 

 


