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Seniorky a senioři v českotřebovském 
Domově nám vyprávěli o svých 

vzpomínkách na léto a prázdniny. Laskavě 
souhlasili i s jejich uveřejněním, aby si i 

ostatní uživatelé Domova mohli při čtení 
těchto zážitků společně s nimi 

zavzpomínat. 

 

Noční příhoda 

Vzpomínám si, ale to už bylo dávno...  Jel 

jsem takhle s kamarády na výlet. Chodili 

jsem polesích, navštěvovali přírodní 

památky. Přespávali jsem ve spacáku pod 

širákem. Kluci byli unavení, těšili se až 

půjdou spát. Já jsem byl sice taky unavený, 

ale ne a ne usnout. Pozoroval jsem hvězdy a 

pak jim říkal, jaký obrazec mi připomínají. 

Samozřejmě mě kluci napomínali a 

okřikovali, abych byl ticho, že chtějí spát. 

Jako poslední věc, kterou jsem jim ještě řekl, 
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bylo, že si myslím, že bude pršet. Oni mi ale 

nevěnovali pozornost. Do hodiny přišel 

veliký slejvák a my úplně promokli. Takže 

jsme museli náš několikadenní výlet zkrátit, 

protože jsme nic suchého neměli …. 

 

Hra na hajného 

Měly jsem staršího bratra. Když nás měl 

jednou hlídat, přišli kluci, aby šel s nimi ven. 

Vymyslel tedy hru „na hajného“. Řekl nám: 

„Zahrajeme si hru na hajného. Já budu hajný 

a vy mi budete krást dřevo.“ Takže my jsme 

mu jako kradly dřevo a on nás za to zavřel 

do kůlny a tam nás nechal až do večera.  

Pak přišla maminka domů a když nás našla, 

ptala se, co jsme tam dělali v kůlně. Řekly 

jsme jí, že to on vymyslel tu hru na hajného 

a zavřel nás do vězení. Celou tu dobu, kdy 
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jsme byly v kůlně zavřené, on s kamarády 

dělal blbosti. 

 

Jak jsem si udělala srandu z pana 

učitele… 

Tam u nás jsme měli velké koupaliště – byl 

to bývalý lom, který byl zatopený a kde bylo 

lano a na tom laně nápis „NA VLASTNÍ 

NEBEZPEČÍ“. Tam jsme jezdívali na kládách 

nebo na matračkách. Já jsem byla takový 

rošťák. Na měšťance jsme dostali nového 

učitele – profesora z chemie a fyziky – a on 

nás hrozně dusil. Jinak ale nebyl špatný, on 

chtěl, abychom se něco naučili. Když jsme 

měli probrané učivo, jezdili jsme do Brna do 

Janáčkova divadla a my tam jezdili moc rádi. 

Vždycky nám řekl, na co pojedeme, a ještě 

nám o tom něco pověděl, to bylo dobrý. 
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Jednou přijel taky k nám na koupaliště a 

zeptal se mě: „Marie, co budete dělat?“ a já 

mu odpověděla: „Já se jdu vozit na kládách.“ 

A tak on šel nakonec se mnou. Myslel si, že 

půjdeme do té menší hloubky. To koupaliště 

bylo totiž rozdělené na tři díly. Jenže já ho 

zavedla do té veliké a povídám mu: „Jestli 

nás budete dusit, tak vás utopím.“ On se 

doopravdy bál, ale já jsem to takhle 

nemyslela, samozřejmě jsme si dělala 

srandu. Nikdy bych nic takového neudělala. 

Taky jsem na tom koupališti jezdila na 

klouzačce, věčně jsem měla roztrhané 

plavky. 

A takhle jme si jako děti užívali léto. 
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Tajemná bedna s lahvemi 

Po válce jsme běhali všude. Jednou jsme 

našli bednu s lahvemi. Nikdo z nás děcek 

jsme nevěděli, co v nich je a táhli jsme tu 

plnou bednu domů přes celou ulici. Když 

jsme došli domů, málem maminka 

zkolabovala. Ony to byly miny a my to 

dotáhli domů, že jsou to lahve. 

Cestou s tou bednou jsme hrkali, nebyli jsme 

opatrní, protože nás nenapadlo, že by se 

něco mohlo přihodit. Dobře, že se opravdu 

nic nestalo. 

 

Řeka 

Za války Němci u nás vyhodili most do 

vzduchu. Brácha nás musel hlídat, my jsme 

byli mladší a on byl nejstarší. On měl 

bláznivé nápady. Nebavilo ho mě hlídat, a 
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tak vymyslel, že mě vezme na záda a bude 

se mnou plavat mezi těmi kusy mostu. Říkal 

mi, že jakmile se nebudu držet, tak se 

utopím. Takže jsem se bráchy držela jako 

klíště. Když maminka přišla z pole, ptala se, 

kde jsou děti a doma jí řekli, že jsou jako 

každý den u řeky. Když tam přišla a viděla 

nás v té hloubce s kusy rozbombardovaného 

mostu a já se držím jeho zad, dala nám 

absolutní zákaz vody. Ale to trvalo tak 

týden, něž se na to zapomnělo… 

Jindy mě brácha pokládal do té vody a 

povídal mi: „Tady počkej, tady je teplá 

vodička (v tom místě chodili hřebelcovat 

koně) a dál nesmíš jít, seď tu a hrej si.“ A 

potom dodal: „Tam se vyčůral koníček a 

voda je teplá, krásně teplá.“ Takže já se 

koupala v místě, kde chodili koně čůrat. 

 


