PŘÍLOHY
Příloha č. I.: Karty narátorů
Seznam narátorů
RSDr. Buček Štěpán (*1942)
Bučková Marie (*1947)
Janeček František (*1939)
Koštuříková Alžběta (*1944)
Macháček Jan (*1935)
Macháčková Marie (*1942)
Němeček Antonín (*1937)
Němečková Ludmila (*1937)
Opavský Jan (*1936)
Procházka František (*1927 – †2018)
Mgr. Stružková Marie (*1945)
Šebestová Anežka (*1947)
Zapletalová Anna (*1923)

Karta narátora: Buček, Štěpán, RSDr. (*1942)
Jméno a příjmení narátora:

RSDr. Štěpán Buček

Jméno a příjmení tazatele:

Lukáš Bek

Informovaný souhlas:

Ano

Kontakt:

lukbek@seznam.cz (prostřednictvím tazatele)

Projekt:

Proměny života a vnímání politické moci v obci
Sudoměřice mezi II. světovou válkou a návratem
kapitalismu (diplomová práce)

102

Biogram
Narozen v roce 1942. Pochází ze Sudoměřic. Po absolvování základní školy v Sudoměřicích a
Strážnici studoval gymnázium ve Strážnici. Později vystudoval Vysokou školu politickou ÚV
KSČ v Praze. Pracoval na podnikovém ředitelství společnosti Šohaj Strážnice. Byl aktivní
v ČSM. Od doku 1965 zastával v ČSM funkci tajemníka pro střední školy v okrese Hodonín.
V letech 1971 až 1973 byl předsedou MNV v Sudoměřicích. Poté přešel do funkce pracovníka
oddělení průmyslu OV KSČ v Hodoníně. Rovněž byl předsedou místní organizace KSČ
v Sudoměřicích (od roku 1980, později až do doby konání rozhovoru místním předsedou
KSČM). Do sudoměřického zastupitelstva byl opakovaně zvolen i po listopadu 1989 za KSČM,
naposledy v roce 2018. Pan Buček je ženatý, má tři děti.
Klíčová slova
venkov, politika, KSČ
Základní údaje o 1. rozhovoru (životopisné vyprávění)
Datum pořízení rozhovoru

22. 12. 2017

Místo rozhovoru

dům pana Bučka, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

01:29:31

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
Pan Buček vyprávěl svůj životopis od základní školy v Sudoměřicích po svou práci ve funkci
předsedy Národního výboru v Sudoměřicích, kam byl podle svých slov zvolen díky solidním
výsledkům ve své předchozí činnosti v ČSM. Zmínil mj. svůj úraz z dětství, při němž přišel o
část levé ruky. „Asi čtyři dni po dovršení pěti let jsme se hráli s kamarádama, kde jsem našel
rozbušku, se kterou jsem si hráli, protože to bylo poválečné období, kdy jsme se hrávali na
partyzány, na ty běžné hry, na vojáky.“ Narátor připomíná, že podobných neštěstí se
v Sudoměřicích po válce stalo více, v ulici, kde bydleli bylo skladiště munice. Pan Buček poté
poměrně rychle přešel k období svého mládí a dospělosti a hovoří o své práci v různých
funkcích, přičemž zdůraznil její praktickou a obecně prospěšnou stránku. „V tom
jedenašedesátém roce už jsem se aktivně zapojoval do práce, byl jsem v kulturní komisi při
Národním výboru, nebo pléna Národního výboru, samozřejmě z té aktivity vyplynulo i to, že
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potom jsem dělal i ve školské kulturní komisi, protože jsme dělali aktivity v oblasti volného
času, taneční zábavy, maškarní plesy a samozřejmě sportovní aktivní činnost.“ Pan Buček
zdůrazňoval konkrétní zlepšení, na nichž se spolu s dalšími občany podílel – například
vybudování kanalizace, elektrifikace, regulace potoka zabraňující povodním, vybudování vodní
nádrže, mateřské školy, prodejny potravin a řady dalších projektů.
Pana Bučka jsem poté požádal, jestli by se mohl vrátit ještě k poválečnému období.
Narátor zdůraznil, že lidé v Sudoměřicích přijali osvobození s velkým ulehčením a také, že je
třeba připomínat památku padlých sovětských a rumunských vojáků a místních obětí fašismu.
Období kolektivizace označil za „velmi složité“ (viz oddíl 3.4 hlavní části práce). K době svého
mládí také poznamenal, že se spolu s kamarády (přes svůj handicap) naučil plavat, jezdit na
kole, na motocyklu a dlouho hrával aktivně fotbal. „Samozřejmě ke svému rozhledu mně
pomohla škola, jak ve Strážnici, tak v Praze, kde jsem získal to vysokoškolské studium. Té
doby já si vážím s tím, že mně dává impulsy a síly do dnešní doby.“
V další otázce jsem se dotazoval na ekonomické poměry rodiny pana Bučka. Narátor
uvedl, že pochází ze tří sourozenců, jeho rodiče byli kovozemědělci, vlastnili malé hospodářství
a současně pracovali v průmyslu. „Tatínek byl osobnost, byl aj taký funkcionář obecního úřadu,
vykonával funkci pokladníka ještě v té době po druhé světové válce a měl autoritu. Že to neměl
lehké, to je fakt, jezdili za prací, tady byla térovka [ve vedlejší obci Rohatec], výroba pražců
pro železnici, velmi náročná práce, skutečně.“
Dotazoval jsem se také na proměny života na vesnici. Pan Buček několikrát srovnal dobu
před rokem 1989 se současností. Připomněl různé sportovní a kulturní akce, které se dříve
konaly pravidelně. „Průvod s muzikou to byla událost, tam se sešla celá dědina, samozřejmě
občerstvení bylo, o přestávkách hrála dechová hudba, zkrátka takové pohodové odpoledne, no
a pak… já nechci být historikem ani hodnotitelem… je to můj subjektivní názor, že měli lidi
větší jistotu ve zdravotnictví, samozřejmě v sociální oblasti, i když samozřejmě ta sociální
oblast je dneska zase jinde, přece tam v té době existovala veliká solidarita, alimentační
povinnosti rodiny k děckám, děcek k rodině…“
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Základní údaje o 2. rozhovoru (strukturované interview)
Datum pořízení rozhovoru

6. 5. 2018

Místo rozhovoru

dům pana Bučka, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

01:51:32

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
V druhém rozhovoru pan Buček rozvinul některé myšlenky z prvního interview, z velké části
se týkaly veřejného života na úrovni obce či regionu. V úvodní otázce jsem se ještě vrátil do
doby narátorova mládí. „Musím říct upřímně, že v tom sedmačtyřicátým, když mně byla
amputována levá ruka, jsem byl skutečně nucen se zařadit tak, abych nedělal rodičům ostudu,
sám sobě nedělal ostudu, samozřejmě podle svých schopností naplňovat ty sny, které už v té
době se začaly po absolvování gymnázia ve Strážnici nějak rýsovat, že je třeba založit rodinu a
s sloužit našim spoluobčanům a vůbec obecně spolkům v rámci působnosti obce Sudoměřice.“
Pan Buček se do minulosti dívá s uspokojením nad prací pro obec: „Těch předsevzetí, plánů
krátkodobých, dlouhodobých, to bysme si společně mohli vzít tužku a ty body odsouhlasit. Z
toho mám nesmírnou radost, protože i v současném období, když mnoho a mnoho let pracuji v
zastupitelstvu, se vyplňují ty myšlenky.“ Na druhé straně vyjádřil smutek nad vytrácením se
sudoměřického patriotismu, málo se podle jeho slov bojuje třeba za Sportovní klub nebo mizí
ochota reprezentovat obec, přičemž prý neumí hodnotit, jestli je to dobře, nebo špatně, „ale
myslím, že k těm kořenům byl lidé, hlavně mládež, měli být vedeni z toho důvodu, že domov
je jednom jeden… aby se vraceli tam, kde se narodili, a samozřejmě ty věci pomohli společně
s ostatními zkvalitňovat…“
Jedna z upřesňujících otázek směřovala na vysokoškolská studia pana Bučka. „Když jsem
přicházel na úroveň okresních orgánů, tak jsem přešel na OV KSČ, no a v té době z těch zhruba
čtyřiceti, přes čtyřicet pracovníků, z nich pět splňovalo politické odborné vzdělání a z těch pěti
pracovníků jsem splňoval já na základě té zkušenosti v těch funkcích, absolvování střední školy
a pak následoval ten růst personální a kádrový, byl jsem zařazen na studium vysoké školy do
Prahy, studium na vysoké škole rerum socialium doctor.“ Pan Buček mj. uvedl, že nemusel
překládat žádnou zkoušku, „něco za jedna, něco za dva, něco bylo za tři“.
Další dotazy se týkaly dějinných událostí jako byly roky 1948, 1968 nebo období
Gorbačovovy přestavby (viz oddíly 3.4, 3.5 a 3.6 hlavní části práce). Ptal jsem se rovněž, co si
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pan Buček vůbec myslel o socialismu: „Vždycky mně otec [říkal], ať děláš, co děláš, dělej tak,
aby ses nemusel za svoji práci stydět. Z toho se odvíjelo veškeré moje motto té činnosti.
Komunikovat, jednat s lidmi, v sounáležitosti rozhodovat. V našich letech my jsme měli
entusiasmus – mladí lidi – my jsme chtěli přetvářet, to říkám otevřeně, aby se měli lidi líp.“
Narátor pak zmínil, že si pamatuje na dobu soukromých polí, jak těžký život měli jeho rodiče.
V závěru druhého rozhovoru došlo i na hodnocení současnosti. Pan Buček zmínil
například krádeže. „Pak nastoupilo těch chamtivcú, česnek vytrhali na polích, cibulu kolikrát.
Neříkám, že se nekradlo [za minulého režimu], ale samozřejmě jestli on je na sociálce a
potřebuje si na to pivo nebo na něco jiného přilepšit, tak jde, když se mu nechce.“ Pan Buček
mluvil také o změnách po listopadu 1989, kdy se spousta lidí hrnula do politiky. „Na druhou
stranu ti mladí revolucionáři, co první rok se hlásili aj do zastupitelstev, tak vydrželi jedno
zastupitelstvo – ne všichni – a zjistili, že to je práce pro blaho občanů a zadarmo, tak odsloužili
jedno volební období.“

Karta narátora: Bučková, Marie (*1947)
Jméno a příjmení narátorky:

Marie Bučková

Jméno a příjmení tazatele:

Lukáš Bek

Informovaný souhlas:

Ano

Kontakt:

lukbek@seznam.cz (prostřednictvím tazatele)

Projekt:

Proměny života a vnímání politické moci v obci
Sudoměřice mezi II. světovou válkou a návratem
kapitalismu (diplomová práce)

Biogram
Narozena v roce 1947 jako nejmladší ze tří dětí – jeden bratr o třináct let starší, druhý o jedenáct.
Rodiče byli soukromí zemědělci, vlastnili zhruba 11 hektarů pole a dobytek. V době
kolektivizace byli nuceni vstoupit do JZD. Vyučila se na zemědělském učilišti ve Strážnici.
Studovala i střední zemědělskou školu v Kyjově a večerní gymnázium ve Strážnici, k maturitě
se však nedostala, protože musela dělat v JZD. V družstvu byla zaměstnaná do roku 1974. Poté
přešla na železnici, pracovala jako operátorka ve stanici Rohatec. Po dvou letech odešla na
poštu v Sudoměřicích, kde pracovala patnáct let. Před odchodem do důchodu byla ještě
zaměstnaná jako prodavačka. S manželem si víceméně svépomocí během čtyř let postavili
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v Sudoměřicích dům, do něhož se nastěhovali v roce 1980. Společně mají dva syny. Žije
v Sudoměřicích.
Klíčová slova
venkov, politika, KSČ
Základní údaje o 1. rozhovoru (životopisné vyprávění)
Datum pořízení rozhovoru

16. 6. 2018

Místo rozhovoru

dům paní Bučkové, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

01:12:30

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
V první otázce jsem se zeptal na dětství a na rodiče. Narátorka odpověděla, že vzpomínky má
dobré a mj. poznamenala: „Naši mně vykládali, že měli to pole a potom to šlo do toho JZD.
Takže jich jako došli zlikvidovat. To mně tenkrát naša mamka říkali, že z teho tenkrát
onemocněly, protože oni jim to všecko sebrali, oni povídaly, my jsme spíš jenom odevzdávali,
jak sa to říkávalo, ty kontingenty, oni dělali jenom na to, my jsme si na to normálně museli
vypůjčit na všecko, no a potom teda to došlo, že to vzali všecko do JZD.“ Paní Bučková dále
vyprávěla, že si přála studovat. „Prostě tenkrát nevím, co já jsem měla za nápad, že jsem chtěla
furt na advokátku, jenomže oni řekli to neexistuje, protože vy máte pole.“ Narátorka podle
svých slov nemohla jít studovat už proto, že oba její bratři už byli na průmyslových školách.
„Takže tím pádem oni [blíže neoznačení místní funkcionáři] řekli, že to neexistuje, že oba dva
jsou pryč, takže nikdo na tem poli nebude dělat, enom já. Tak já jsem musela teda jít do školy
do zemědělské, což jsem tam jít nechtěla, to je jasné.“ Narátorka pak uvádí, že tedy nezbylo
než pracovat v JZD, mluvila o tvrdé práci v zemědělství a nízkých výplatách, a to jak o svých
zkušenostech, tak o zkušenostech svých rodičů. „Oni to neměli moc placené a když nebylo
práce, tak oni třeba šli sbírat kamení někde na pole, aby nějakou tu výplatu měli.“ Paní Bučková
následně řekla, že šla pracovat na dráhu.
Ve svých dalších otázkách jsem paní Bučkovou požádal, aby rozvinula některá témata.
Ptal jsem se například, jak rodiče vzpomínali na dobu bezprostředně po válce. „Naša mamka
vždycky říkaly, že sa velice nadřeli, opravdu. Že prostě to, co nadělali, tak museli odevzdat.“
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Jedna z otázek se týkala také měnové reformy v roce 1953. „Při té měnové naši říkali, peníze
nám padly, už jsme se pak o tom nebavili, mně bylo 4,5 roku, takže jsem nevěděla, až potom,
co vykládali.“ Protože paní Bučková v předchozích odpovědích naznačila, že se později život
zlepšil, ptal jsem se, kdy to zhruba bylo. „To bylo, když mě bylo tak patnáct roků, tak oni
[rodiče] už začali vydělávat tenkrát.“ Rozhovor se týkal také období kolektivizace (viz oddíl
3.4.2 hlavní části práce). O své práci v JZD narátorka řekla: „Když jsem potom v tom družstvě
dělala tu skupinářku, já jsem se tam třeba neměla jako zle. Oni mně dali fixní plat tenkrát, takže
já jsem tých deset roků dělala.“
Z rozhovoru vyplynulo, že paní Bučková pracovala postupně v JZD, na železnici, na
poště a v obchodě. Když jsem se ptal, kde jí bylo nejlépe, odpověděla, že na dráze, kde dělala
mimo jiné operátorku. „Teď já jsem hlásila vlaky. Dojede vlak Hodonín, Lučice, Hrušky, to
bylo furt také naplé. Já jsem musela furt být ve střehu.“ Práce na poště podle paní Bučkové byla
také dobrá. „Mně se tam líbilo, těch patnáct roků jsem to vydržala teda.“ Kromě toho jsme
hovořili o stavbě, respektive přestavbě domu. „My jsme tu měli tu velikú stodolu, my jsme to
první museli zbořit, my jsme tady celý ten bok měli tých krovů a všeckého, to dalo moc práce,
než sa to vyklidilo všecko.“ Stavělo se zčásti svépomocí – někdy pomohli přátelé, jindy se
museli najmout zedníci.
Další otázky se týkaly hlavního tématu mé práce, tedy vzpomínek na státní moc. Paní
Bučková mluvila o tom, že se sledovalo zejména u učitelů, zda chodí do kostela. Na otázku,
kdo to kontroloval, jestli to byli třeba lidé ze Sudoměřic, narátorka odpověděla: „To ano, že
každý to věděl, že když bude do teho kostela chodit, tak že nemá šanci.“ Hovořili jsme například
rovněž o různých oficiálních akcích, jako byly prvomájové průvody. Jak na ně paní Bučková
vzpomíná? „To bylo dobré, tam byla zábava. My jsme vždycky zostali ve Strážnici potem… V
tom průvodu jsem nebyla pokaždé, ale tuším dvakrát jsem šla.“ Někdy se ale muselo jít, protože
by to podle narátorky „nastálo za to“. Zajímalo mě, co by se stalo, kdyby odmítla? „Nevím,
jestli by mě třeba strhli nějaký plat.“ Tématem rozhovoru byly i významné politické události
jako rok 1968 (viz oddíl 3.5.2 hlavní části práce).
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Základní údaje o 2. rozhovoru (strukturované interview)
Datum pořízení rozhovoru

7. 7. 2018

Místo rozhovoru

dům paní Bučkové, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

00:26:44

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
V druhém rozhovoru jsem na úvod požádal o upřesnění odpovědi ohledně škol, které paní
Bučková navštěvovala. „Tu střední, ta už byla s maturú, tu už jsem nedodělala. A to teda mrzelo
aj mňa aj našich.“ Narátorka podle svých slov mohla mít za půl roku maturitu, ale musela jít
pracovat do zemědělství. Dotazoval jsem se také, jak paní Bučková zvládala starost o rodinu
spolu s prací. „Taky to bylo barjaké, já jsem po půl roku [po porodu] šla hned do práce, my
jsme stavěli tenkrát. […] Furt v takovým napětím, všechno hlídat, potom doma zas stavět,
děcko malé. Přitom jsem malovala talířky, to už řeknu, to už sa může.“ Talířky prý paní
Bučková prodávala třeba do Teplic. Na otázku, zda to byl dobrý přivýdělek, odpověděla: „Byl.
Naši měli starodávných tých hrnků, my jsme to aj rozdali tenkrát, co to bylo, nevím na co,
potom to začalo, že je to vzácnost.“ Řeč byla mimo jiné také o trávení volného času. Paní
Bučková poznamenala, že měla kolo. Na otázku, zda v jejím dětství měli auto, uvedla: „No auto
vůbec. Naše mamka neuměly ani na kole, představ si.“ A jezdilo se třeba na výlety vlakem?
„Tož to jo, ale já tenkrát si pamatuju, že jsem byla s našima někde na výletě, ale toho času
nebylo, jestli jsem byla jednú. Nebyli jsem na nějakých dovolených, to ne.“

Karta narátora: Janeček, František (*1939)
Jméno a příjmení narátora:

František Janeček

Jméno a příjmení tazatele:

Lukáš Bek

Informovaný souhlas:

Ano

Kontakt:

lukbek@seznam.cz (prostřednictvím tazatele)

Projekt:

Proměny života a vnímání politické moci v obci
Sudoměřice mezi II. světovou válkou a návratem
kapitalismu (diplomová práce)
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Biogram
Narozen v roce 1939 do rodiny soukromých zemědělců v Sudoměřicích. Rodiče vlastnili
zhruba 2,5 až 3 hektary půdy. V době kolektivizace byli násilím nuceni ke vstupu do JZD, otec
byl kvůli nesplnění dodávky vajec na tři dny uvězněn. Pan Janeček se vyučil automechanikem,
potom třicet let pracoval jako řidič v podniku Spojený velkoobchod (Domácí potřeby) s
hlavním sídlem v Brně, dále s podnikem v Uherském Ostrohu a skladem v Rohatci, kam
nastoupil ještě před základní vojenskou službou ve Strašicích u Plzně. Poté pokračoval v práci
řidiče. V roce 1993 společnost převzali soukromí majitelé, pro něž pan Janeček dál jezdil až do
důchodu. Vozil zboží a současně jej i nabízel, pracoval prakticky jako obchodník a pokladník.
Aktivně hrával fotbal, dodnes vlastní vinohrad. Pan Janeček je vdovec, má čtyři děti.
Klíčová slova
venkov, politika, KSČ
Základní údaje o 1. rozhovoru (životopisné vyprávění)
Datum pořízení rozhovoru

17. 6. 2018

Místo rozhovoru

dům pana Janečka, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

01:23:30

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
Interview jsem zahájil otázkou na rodiče pana Janečka. Narátor bezprostředně začal vyprávění
o združstevnění obce. „Když začínalo to JZD, ty nábory, to chodili normálně každý den večer
došli, sebrali otce, musel jít na obec, na obecní úřad. Na obecním úřadě ho tam držali, furt ho
přesvědčovali, on nechtěl, tak ho za dvě hodinky pustili, on si lehl a za půl hodiny potem už
došli pro něho znovu zpátky. Takhle to dělali myslím aj čtrnáct dní po sobě tímto způsobem.
Protože oni věděli, že když on to podepíše, že za ním půjde dalších deset dvacet lidí. Tak
takovým způsobem ho ničili prakticky.“ V roce 1953 narátor vyšel základní (obecnou) školu.
Na další stupeň školy se však nemohl dostat. „Podepiš to, otcovi vždycky říkali, může jít kam
chce, ať si vybere prácu.“ Narátor v té době pracoval jako brigádník v podniku Spojený
velkoobchod, později Domácí potřeby, kde pak zůstal a jak říká, prakticky prožil celý život.
V další otázce jsem se zeptal, zda si pamatuje dobu kolektivizace. Narátor odpověděl,
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že ano, že mu bylo 14 let. Rodiče neměli nějaké velké hospodářství, tak 2,5 nebo 3 hektary, ale
otec pana Janečka měl prý v obci velké slovo a agitátoři spoléhali, že když přesvědčí jeho,
ostatní soukromí zemědělci se přidají. „Otec zalehl třeba o jednej hodině, oni ho pustili dom,
třeba o jedenácti ho sebrali, v jednu ho pustili dom, a o dvěch hodinách už byli pro něho znovu
zpátky. […] Nebo otec, když plnili ty kontingenty, otca zavřeli, musel tři dni být zavřitý v
Hradišti, že nesplnil dodávku vajec, 150 vajec nedal, nebyly vajíčka, tak on normálně musel jít
sedět.“ Na další otázku, zda tatínka nakonec ke vstupu do JZD donutili, narátor odpověděl: „V
tem osmapadesátém roku, čtyři roky ho tepali furt jako, až potom ho tam dostali. A už jak tam
dostali jeho, tak už potom prakticky řekněme půl dědiny.“ Ptal jsem se, jak se panu Janečkovi
změnil život poté, co otec vstoupil do družstva: „To sa nezměnilo nijak, měl jsem těch 14, skoro
už jsem šel málem na vojnu, tak už mi to bylo jako…, už jsme byli samostatní.“ Narátor
zopakoval, že nejhorší byla nemožnost jít dál na školu. Chtěl jít na vinařskou nebo na stolařinu.
Automechanikem se vyučil až při práci v Domácích potřebách. Pan Janeček poznamenal, že
automechanika stejně nedělal, celý život byl zaměstnán jako řidič.
Pokračování rozhovoru se týkalo vzpomínek na dětství a válku (viz oddíl 3.3 hlavní
části práce), ale také například narátorovy základní vojenské služby, kterou nastoupil v roce
1959 ve Strašicích u Plzně. „A tam bylo dobré, protože jsem byl u tej velitelskej baterie a to
jsem vozil samých tých špičkových těchto.“ Pan Janeček říká, že měl štěstí, protože „kápl na
dobrého majora“, „férového chlapa“, kterému dělal něco jako pravou ruku. Hovořili jsme také
o trávení volného času. Narátor řekl, že jeho hlavním koníčkem byl fotbal. Spíše ještě
v souvislosti s dětstvím poznamenal: „Volného času právě bylo velice málo – trénink, jak
dneska majú [děti nebo mládež] tréninky –, tenkrát byl trénink sebrat motyku a pomáhat jim
[rodičům] něco okopávat, a chvilku aspoň půl hodinky abych byl na tom hřišti.“
Jedna z otázek zněla, zda pan Janeček dělal práci řidiče rád. „To už člověk byl tak vžitý
do teho, že už nevybíral. Jaké vybírání, to sa nedalo ani vybírat, abych řekl pravdu, tam byl
člověk rád, že má prácu. Nebo uvažoval o přejití třeba jinde, to vůbec.“ Mluvili jsme například
také o tom, zda se narátor díky svému zaměstnání dostal k nedostatkovému zboží. Pan Janeček
řekl, že si mohl nakoupit třeba banány pro děti, ale jinak nic. Dostali jsme se i k politice. Pan
Janeček uvedl, že byl nestraník. Na otázku, zda jej lákali do KSČ, řekl, že to zkoušeli, ale on
odmítl. Na další dotaz, zda si myslí, že by pak býval měl nějaké výhody, poznamenal: „To bych
dostal lepší flek. Oni by ti hned obstarali místo. Ale to už já jsem měl takové zásady, jednou
jsem řekl ne, konec. Hotovo.“ Ve zbytku rozhovoru jsme mluvili mj. o roce 1968 (viz oddíl 3.5
hlavní části práce).
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Základní údaje o 2. rozhovoru (strukturované interview)
Datum pořízení rozhovoru

3. 11. 2018

Místo rozhovoru

dům pana Janečka, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

00:14:09

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
V druhém rozhovoru pan Janeček mluví mj. o roce 1968 a o tom, co se změnilo, nebo spíše
nezměnilo v jeho zaměstnání (viz oddíl 3.5 hlavní části práce). Hovořili jsme rovněž o
splněných či nesplněných očekáváních od roku 1989. „A jinak já povídám, že sa to rýsovalo k
lepšímu, to jo. A udělalo to hodně, když byl ten Havel, protože on sa v tom světě, on zkrátka
všady byl vítaný ne, to není jak včil tady tento, ten Zeman, nemám proti němu nic, ale že on
kolikrát sa dívám, jestli je unavený nebo napitý.“ Ptal jsem se také na změny životní úrovně po
roce 1989. Pan Janeček uvedl: „Tak tehdá žádné zlepšení… ve výplatě to nebylo moc poznat.
My jsme byli prakticky nejhorší ročníky v tu dobu, když se šlo do důchodu. To dneska už je
něco jiného. Mně dali důchod prakticky takový směšný, bych řekl za ty roky, co člověk
pracoval, za těch pětačtyřicet roků, kdy jsem tam byl.“ Narátor také srovnával možnosti před
listopadem 1989 a v současnosti. „Když jsme byli děcka, máslo nedostal dohromady… Těžký
život byl tehdá. No včil sa to nedá přirovnat, vůbec. Teď aj sa divím, v těch obchodech máš
všecko. Dřív všecko podpultové. Banán však stojí tolik, co stával za totality. […] To se nedá
vůbec srovnat. Já jsem to viděl na vlastní oči, když jsem jezdil po tých obchodech, já jsem to
znal všude, jak to chodí. Dobře, že je to pryč.“
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Karta narátora: Koštuříková, Alžběta (*1944)
Jméno a příjmení narátora:

Alžběta Koštuříková

Jméno a příjmení tazatele:

Lukáš Bek

Informovaný souhlas:

Ano

Kontakt:

lukbek@seznam.cz (prostřednictvím tazatele)

Projekt:

Proměny života a vnímání politické moci v obci
Sudoměřice mezi II. světovou válkou a návratem
kapitalismu (diplomová práce)

Biogram
Narozena v roce 1944, měla čtyři sourozence (dva bratry a dvě sestry), jedna ze sester zemřela
po válce na nákazu tyfu, kterou do obce Sudoměřice, odkud rodina pochází, zanesli rumunští
vojáci. Sama paní Alžběta Koštuříková byla nakažena. Otec byl vyučený truhlář, matka
v domácnosti, později v JZD. Paní Koštuříková pracovala od svých 14 let v podniku UP na
výrobu nábytku v obci Rohatec. S různými přestávkami v době mateřské dovolené a po roce
1990, kdy podnik měnil majitele, ve firmě zůstala až do důchodu. V roce 1963 se vdala, její
muž pracoval ve stavebnictví a nábytkářském průmyslu. Víceméně svépomocí si s manželem
postavili během devíti let v Sudoměřicích dům. Paní Koštuříková je vdova, má dva syny a
dceru. V současnosti žije v Domě pokojného stáří v Sudoměřicích.
Klíčová slova
venkov, politika, KSČ
Základní údaje o 1. rozhovoru (životopisné vyprávění)
Datum pořízení rozhovoru

30. 3. 2018

Místo rozhovoru

Dům pokojného stáří, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

01:02:04

Důležité okolnosti rozhovoru

–
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Kondenzovaný rozhovor
První otázka směřovala na rodiče paní Koštuříkové. „Otec se vyučil jako stolař, v učení byl. Ve
Vídni se učil stolařem, s Klementem Gottwaldem byli ve třídě, jsme ho měli vyfotěného, někde
to ještě bratr tu fotku aj má.“ Zeptal jsem se, jak tatínek na pozdějšího předsedu KSČ a
prezidenta vzpomínal. Paní Koštuříková řekla, že ne ve zlém (viz oddíl 3.4.2 hlavní části práce),
a že „pak ho [Gottwalda] donutili ti Rusáci, aby byl takový, jaký byl, že sa zaň aj vraždilo. To
jsme nevěděli, to sa vyhrkalo až včil, až došla demokracie.“ Paní Koštuříková (aniž bych
vstupoval do jejího vyprávění) přešla k období kolektivizace. „No a když ty lidi likvidovali,
tých sedláků, my jsme byli chudobná rodina, nás bylo pět sourozenců, tak nám nic nesebrali,
my jsme měli půl hektaru pola a ještě to potom mamka musela prodat.“ Narátorka se pak vrátila
v čase do doby krátce před koncem druhé světové války, kdy její otec přišel o peníze a rodině
hrozila exekuce (viz oddíl 3.4.2 hlavní části práce).
Pak jsem se zeptal na dětství. Narátorka vyprávěla, jak přišla o život její sestra. „Išlo
vojsko v pětačtyřicátém, tak u nás sa ubytovali Rumuni, my jsme bývali od Skalice [v
Sudoměřicích u cesty na nedalekou slovenskou Skalici], to šlo od Skalice to vojsko, jak hnali
tých Němců, a oni sa u nás ty Rumuni ubytovali a ona jim musela právat prádlo a chytla tyfus.
Celá rodina jsme to měli, aj já, mně byl rok, ale teda sem přežila, ale ona nepřežila. A všeci byli
ve Skalici v nemocnici, celá rodina. Když umřela, neměl ju kdo pochovat, tak aj tam musela
být pochovaná, pětadvacet roků, byla ve Skalici. Protože neměl kdo sa postarat o to, aby ju
převézli, to bylo nakažlivé, celá dědina se nás bála, aby to nedostali, sa od nás všeci…“
Dotazoval jsem se také, jak paní Koštuříková vzpomíná na školu. Narátorka řekla, že v
dobrém. „Já jsem se ráda učila, uměla ve škole, tak ve škole bylo dobře, učitele dobří. Akorát
teda přísnost byla větší, jak je dneskaj, aj nás šlehali po rukách tyma palaškama.“ Zajímalo mě
například, zda si narátorka vzpomíná, jaké měla sny, co by chtěla dělat. „Tož ano. Kdybych si
to mohla rozhodnout, tak určitě bych šla aspoň na tu gymnásku ve Strážnici, no ale potom jsem
sa dostala do toho nábytku [podniku na výrobu nábytku UP v Rohatci], tam jak děda
[pravděpodobně je myšlen otec paní Koštuříkové], tam jsme dělali celá rodina, brácha tam byl
potom ve skladě, tož si mě tam vzal do teho skladu…“ Paní Koštuříková tedy – aniž by se sama
mohla rozhodnout – nastoupila už ve 14 letech do nábytkářského podniku. Ptal jsem se, v čem
konkrétně její práce spočívala. Vyprávěla, že dělali nábytek na export do Švédska a zmínila
příhodu, jak se jedna z jejích kolegyň díky svému synovi – muzikantovi dostala na výlet do
Nizozemska, a tam uviděla prospekty s nábytkem vyráběným v jejich podniku. „My jsme
hleděli všeci jak hlúpí, že panebože náš nábytek. Že do Švédska a on donésl to z Holandska. A
tam nebylo napsané, že jsme to vyrábjali my, tak oni nás šulili, cigánili.“ Příhoda se stala ještě
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před rokem 1989. Pokud jsem narátorku dobře pochopil, šlo o to, že vedení podniku před
zaměstnanci tajilo, do jakých zemí se jejich výrobky vyvážejí, což zřejmě mělo souvislost i
s vyplácením odměn apod. Paní Koštuříková každopádně opakovaně vyjadřovala hrdost na
produkty své práce. „[Byli jsme] na výstavě v Brně a dostali jsme se do kvality lux, jakože to
byla nejlepší kvalita.“ Následně narátorka popisuje problémy po roce 1989. „Až potom nastala
ta demokracie, tak potom to zkrachovalo. Přihlásil se ten majitel, nejaký ten Rybák z Prahy a
museli jsme z tama odejít. No jenže on potom to začal pronajímat tady nakým týmto, tož ještě
nás volali zpátky. Ale to vždycky už všecko zkrachovalo. Už jsme sa tam neudržali. Vždycky
jsme tam byli jenom chvílu, ani výplaty nám nedali, dodneška jich nemáme.“ Paní Koštuříková
kromě toho řekla, že na práci samotnou a kolektiv zaměstnanců vzpomíná velmi ráda (viz oddíl
3.6 hlavní části práce).
V další části rozhovoru se mluvilo například o stavbě domu, či o dětech. Jak paní
Koštuříková stíhala chodit do práce, starat se o rodinu a ještě o stavbu domu? „Včilka se tomu
divím, jak jsem to zvládala. Většinú všecko na mé bedra ta starost. Ale mě to těšilo. Já jsem to
dělala ráda. Já jsem měla furt jenom sen postavit si barák. Ale jako ten náš starý barák co byl,
tak tož to můj otec stavěl taky, jenomže tenkrát to nebyly také materiále, to sa stavělo s takových
těch hliněných cihel, to už bylo potom tak na zboření.“
Dotazoval jsem se rovněž na dobu kolektivizace: „Tož to si trochu pamatuju. Jak tých
sedláků likvidovali. Chodily také karavany lidí po barákoch a přesvědčovali do JZD. Lidé
nechtěli jít, bečali, brali jim dobytek, krávy, to jim všecko brali, tak to byl jejich majetek. Tak
to sa jim nelíbilo, komu by sa to líbilo.“
Později jsem se ještě vrátil k náplni práce paní Koštuříková v nábytkářském podniku.
Jak vypadala v roce 1958, kdy narátorka nastoupila? „To byly takové mašiny, tam sa dal pás
brusný, to ta elektrika poháňala, to jezdilo, tak sa brúsilo. Tak sa aj leštilo a to leštění nábytku
ze začátku se dělalo do Ruska na ložnice blyščavé, to sa dal normálně takovýto koberec, na
páse nařezal, tam se dávala taká pasta, potíralo se to, ta pasta s tím kobercem a ten to leštil.“
Ve zbytku prvního rozhovoru jsme mluvili například o trávení volného času. „Plese tu
bývaly, zábavy tu bývaly vždycky, víc jak včil. A kina sa tu hrávaly, vždycky sa ve čtvrtek šlo
a v sobotu aj v nedělu, v nedělu aj odpoledňa, to jsme chodívali, to sa platily dvě koruny nebo
korunu, potom tři koruny a potom už jak začaly ty televize, tak už to ubývalo, lidé už do kina
nechodili.“ Hovořili jsme mj. také o významných událostech „velké“ politiky, či o tom, že paní
Koštuříková nebyla v KSČ, což se ale na pracovišti ani jinde nijak neprojevilo (viz hlavní část
práce).
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Základní údaje o 2. rozhovoru (strukturované interview)
Datum pořízení rozhovoru

7. 5. 2018

Místo rozhovoru

Dům pokojného stáří, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

00:40:46

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
V druhém rozhovoru s paní Koštuříkové jsme rozvíjeli některé odpovědi z prvního interview,
zejména ty, které se týkaly politiky. „No politika až tak obyčejných lidí ani nezajímala, věříte?
Třeba jak jsem dělávala v Rohatci, to sa říkalo, že ta dědina je víc komunistická jak třeba u nás,
ale nevím, třeba když byl učitel nebo něco, že nesměli chodit do kostela, to zakazovali, to je
pravda, a tady u nás některá třeba děvčata byly katolicky založené a třeba dělala ředitelku ve
školce, tož do teho kostela nechodila, ale když není žalobce není soudce, asi tak, víte...“ Že by
se onen žalobce našel, si paní Koštuříková nevzpomíná.
Dalším tématem druhého rozhovoru byla soudržnost lidí na vesnici (viz oddíl 3.5.1 hlavní
části práce) a také jsme opět mluvili o podniku, kde narátorka pracovala. Zajímalo mě
například, zda pracovníci měli nějaké ochranné prostředky. „Tož ano, ale my jsme to
nepoužívali. My jsme přes to nemohli dýchat. Oni to tam aj měřávali ty smrady, a když jsme
neměli pustěné ty ventilátory, tak to bysme sa tam udusili. A když jsme je zase pustili, zase
průvany nám dělaly zle.“

Karta narátorů: Macháček, Jan (*1935) a Macháčková, Marie (*1942)
Jména a příjmení narátorů:

Jan Macháček a Marie Macháčková

Jméno a příjmení tazatele:

Lukáš Bek

Informovaný souhlas:

Ano

Kontakt:

lukbek@seznam.cz (prostřednictvím tazatele)

Projekt:

Proměny života a vnímání politické moci v obci
Sudoměřice mezi II. světovou válkou a návratem
kapitalismu (diplomová práce)
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Biogram
Jan Macháček
Narodil se v roce 1935. Pochází z rodiny sudoměřických sedláků. Rodiče vlastnili kolem 12-15
hektarů pole, takže ve vesnici hospodářství patřilo k těm větším. Po základní (obecné) škole
v Sudoměřicích a Strážnici (kde byla tzv. měšťanská škola) podle svých slov rok až dva
navštěvoval zemědělskou školu ve Strážnici. Následně byl v roce 1955 odveden na vojnu
(Znojmo). Když se vrátil, hospodářství rodičů bylo slovy pana Macháčka „zlikvidováno“
v rámci kolektivizace zemědělství. Po vojně v roce 1957 nastoupil do zaměstnání na železnici,
kde prošel takříkajíc od píky různými pozicemi – výhybkář, starší výhybkář, posunovač,
průvodčí nákladních vlaků a skončil jako vlakvedoucí v železniční stanici Rohatec. (V Rohatci
také 18 let s rodinou bydleli). U dráhy zůstal až do důchodu, kam odešel v roce 1995. Oženil
se v roce 1963. Manželé Macháčkovi bydlí v Sudoměřicích, stejně jako jedna z jejich dcer,
druhá žije v Chicagu v USA.
Marie Macháčková
Narodila se v roce 1942. Otec byl zaměstnán na dráze, rodina měla v Sudoměřicích rovněž
hospodářství (kolem 3-4 hektarů). Paní Macháčková podle svých slov nemohla po základní
škole dál studovat nebo jít alespoň do učení, protože rodiče dlouho odmítli vstoupit do družstva.
Paní Macháčková pracovala v JZD v Sudoměřicích. V roce 1963 se vdala. S manželem mají
dvě dcery. V roce 1967 nastoupila do čokoládoven Maryša v Rohatci, kde po určitý čas rodina
bydlela. V podniku pracovala až do roku 1988, kdy odešla do důchodu. V současnosti žijí
s manželem v Sudoměřicích.
Klíčová slova
venkov, politika, KSČ
Základní údaje o 1. rozhovoru (životopisné vyprávění/strukturované interview)
Datum pořízení rozhovoru

3. 11. 2018

Místo rozhovoru

dům manželů Macháčkových, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

01:06:45

Důležité okolnosti rozhovoru

–
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Kondenzovaný rozhovor
Rozhovor s manželi Macháčkovými probíhal poněkud nestandardně (viz Protokol o
rozhovoru). První i druhé interview bylo současně životopisným i strukturovaným. Při prvním
setkání mluvil o svém životě především pan Macháček. Po úvodní otázce na dětství narátor
hovořil o tom, že rodiče hospodařili na „dost velkém majetku, nebo jak bysem to řekl, no tak,
že byli koně, krávy a tak dále a tak dále jak na dědině“. „Jinak chodili jsme do škole normálně
tady [v Sudoměřicích] do obecnej, vyšli jsme tady obecnou a do Strážnice jsme chodili na
měšťanku, no a pak po tej měšťance rok ještě nebo dva roky jsem chodil na zemědělskou školu
do Strážnice, a tak jsem [byl] jako doma do vojny, pak jsem rukoval, to bylo v 55 roku.“ Pan
Macháček dva roky sloužil ve Znojmě. „Došel jsem z vojny, naši byli zlikvidovaní a sháněl
jsem prácu. To bylo horší. Kamaráde, jak jsem došel, tak se ptali kdes dělal, no hospodařil
s rodičama, tak běžte hospodařit. Běžte do družstva.“ Z vyprávění je zřejmé, že si narátor nepřál
dělat v družstvu, respektive v zemědělství. „Hrával jsem fotbal a muziku, a tak jsem byl známý
s tyma klukama tých rodičů, co byli komunisti a pevný komunisti, a jeden komunista teda mě
dostal ke štrece, k ČSD. Tak jsem došel z tej vojny někdy v říjnu ke konci a nastupoval jsem
na štreku 11. 11. 57.“ Narátor dále popisoval, jakými všemi pozicemi na dráze prošel –
výhybkář, starší výhybkář, posunovač, průvodčí nákladních vlaků. „A skončil jsem jako
vlakvedoucí v železniční stanici Rohatec. No a ztama jsem šel do důchodu. Jinak mezi tým
jsme sa vzali, to bylo v 63 roku. Měli jsme dvě děvčata, lebo teda máme, které sú jedna je
v Chicagu, druhá je tady.“
V jedné z dalších otázek jsem se vrátil do doby druhé světové války. Pan Macháček
vyprávěl své zážitky z dětství, jak přes Sudoměřice přecházela fronta (viz oddíl 3.3 hlavní části
práce). Dále jsme mluvili o době nástupu kolektivizace, kdy narátorův otec odmítal vstoupit do
družstva a za neplnění dodávek skončil ve vězení (viz oddíl 3.4.2 hlavní části práce). Poté, co
byl otec propuštěn z vězení, dojížděl pracovat do Koryčan na státní statek. Matka byla doma,
později pracovala v družstvu.
Paní Macháčková manželovo vyprávění porůznu doplňovala či upřesňovala. Například
právě ohledně práce v družstvu. „[…] protože do toho družstva nikdo nechtěl jít, tam bylo devět
korun na jednotku, to bylo za měsíc třicet jednotek po devíti korunách. 270 korun měl ten chlap
výplaty, no, co s tým? Takže tam žádný nechtěl jít, lidé sa toho bránili, báli. To byly ty začátky
teho družstva. To bylo katastrofální na té dědině z toho začátku, až potom po rokoch, jak třeba
včil už, tak to je úplně něco jiného,“ uvedla paní Macháčková. Na otázku, kdy přišlo zlepšení,
narátorka odpověděla: „Myslím aj tak [v roce] pětasedmdesát. Dlúho to trvalo.“ Oba narátoři
také vzpomínali na přesvědčování ke vstupu do družstva (v dané době ještě nebyli manželé.)
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„To bylo [v roce] 58. To bylo každý den, furt někdo otravoval. Já jsem chtěla jít do škole,
neexistuje, nepodepsals [myšlen narátorčin otec] přihlášku do družstva, nepůjde nikde,“ řekla
paní Macháčková.
Dále jsme hovořili mj. o významných dějinných událostech jako byly roky 1968 a 1989
(viz oddíly 3.5 a 3.6 hlavní část práce).
Základní údaje o 2. rozhovoru (životopisné vyprávění/strukturované interview)
Datum pořízení rozhovoru

20. 12. 2018

Místo rozhovoru

dům manželů Macháčkových, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

00:42:37

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
V druhém rozhovoru jsem nejdříve položil několik doplňujících otázek panu Macháčkovi.
Například mě zajímalo, kdo byli oni komunisté, kteří mu pomohli získat místo na dráze. „To
byl nějaký Cyril Káčerek, tak on byl normální dělník, byl u komunistů. Došlo na mňa, co děláš,
došels z vojny… . [Na otázku, kde pracuješ] povídám, tož kde, nikde, však mňa nikde nechcú.
Povídá, tak to nějak uděláme na Národním výboře… [Říkám] já jsem ho [zaměstnání] nedostal,
protože já jsem byl syn kulaka, a on říká: neboj, to spravíme, no a teda sa to spravilo. Si řekli
hraje fotbal a muziku, tož mu to podepiš. No nevím, jaká tam byla debata, ale tak to asi nějak
bylo,“ odpověděl pan Macháček.
Následně jsem vedl (životopisný) rozhovor s paní Macháčkovou. „Tatínek byl
zaměstnaný na dráze, a také hospodařil a také do družstva nechtěl jít a já jsem proto nesměla jít
do učení. Chtěla jsem jít do škole, nedostala sem sa, protože Národní výbor nedal potvrzení. To
jsem byla jenom tak. Jenom osm základních tříd a hotovo. Ale ne já sama, to nás bylo moc, co
ti rodiče nepodepsali. To bylo v tých začátkoch, to jim [rodičům] nemože nikdo zazlívat,
protože jim brali jejich majetek. Bylo těch lidí velice moc,“ řekla paní Macháčková. Její otec i
v době kolektivizace dál pracoval na dráze. „Byla taková doba. Ale potom brácha, ten je o pět
roků mladší, ten měl aj gymnásku, aj nástavbu si udělal, už mohl do škole jít. Ale já, to bylo
akorát v tu dobu v tých pětapadesátých rokoch.“ Rodiče podle paní Macháčkové nakonec do
družstva vstoupili – v době, když už tam byla „celá dědina“. Na otázku, zda se jí tedy neotevřela
možnost jít do učení nebo studovat, narátorka odpověděla, že nikoli. Vyprávěla, že nejdříve
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pracovala v družstvu a v roce 1967 nastoupila „už za lepší peníze“ do čokoládoven Maryša
v Rohatci, kde v té době s manželem bydleli, měli dvě dcery.
Ptal jsem se rovněž, jak paní Macháčková zvládala práci a k tomu starost o děti. „My
jsme hned naproti [v Rohatci] měli školku a jesle. Ohromné.“ Oba manželé připomínali mj.
také dostupnost lékařské péče apod. Narátorka už v prvním rozhovoru mluvila o předsedkyni
KSČ v rohateckém podniku, která zaměstnancům vozila z Prahy tehdy nedostatkové zboží. Při
druhém setkání jsem požádal o upřesnění. „Vozila ztama tuzexové věci. Nešporová, už je
nebožka. Ona byla o dva roky starší ode mňa. […] Třeba před Vánocama mandarinky, arašídy
nebo já nevím co, ona toho vždycky dovezla bedny, pomeranče, tady byly fronty na to, to sa
nedalo sehnat. Dneska je teho plné obchody, dneska je to jináč. Nebo rifle, jak se to jmenovalo
tenkrát, texasky, tož to ona ztama vozívala.“ (více viz oddíl 3.5.3 hlavní části práce).
Kromě toho jsem se mj. opět dotazoval na roky 1968 a 1989 (viz oddíly 3.5 a 3.6 hlavní
části práce).

Karta narátorů: Němečková, Ludmila (*1937)
a Němeček, Antonín (*1937)
Jména a příjmení narátorů:

Ludmila Němečková, Antonín Němeček

Jméno a příjmení tazatele:

Lukáš Bek

Informovaný souhlas:

Ano

Kontakt:

lukbek@seznam.cz (prostřednictvím tazatele)

Projekt:

Proměny života a vnímání politické moci v obci
Sudoměřice mezi II. světovou válkou a návratem
kapitalismu (diplomová práce)

Biogram
Ludmila Němečková
Narozena v roce 1937 jako nejmladší ze čtyř sourozenců v rodině sudoměřických sedláků.
Rodiče vlastnili na místní poměry spíše větší hospodářství. Po základní (obecné) škole
v Sudoměřicích a ve Strážnici podle svých slov nemohla pokračovat v dalším vzdělávání ani
nastoupit do zaměstnání podle svého výběru, protože se musela starat o hospodářství. Starší
sourozenci už měli jinou práci. V roce 1953 nastoupila do čokoládoven Maryša v Rohatci,
následně (1956-1968) pracovala v JZD v Sudoměřicích. V roce 1961 se vdala. Má tři děti –
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Ludmilu (*1962), Lenku (*1964) a Antonína (*1968). V letech 1968-1970 opět pracovala
v podniku Maryša. Následně (1970-1971) v textilním podniku Šohaj ve Strážnici a v letech
1971-1991, tedy až do důchodu, ve společnosti ZVL Skalica (podnik na výrobu ložisek)
v závodní kuchyni. Paní Němečková žije v Sudoměřicích.
Antonín Němeček
Narozen v roce 1937 v malorolnické rodině v Hroznové Lhotě, měl sedm sourozenců. Po
základní škole se vyučil automechanikem v Ostravě. Ze základní vojenské služby byl ze
zdravotních důvodů osvobozen. Prakticky celý život pracoval jako řidič nákladních vozů.
V letech 1957-1960 byl zaměstnán v podniku Silnice Hodonín, v letech 1960-1997 v ČSAD
Hodonín (do roku 1964 pracoval v ČSAD v Ostravě, vedený byl však jako zaměstnanec ČSAD
Hodonín, kromě toho v 60. letech krátce pracoval v podniku na výrobu ložisek ZVL Skalica).
Velkou část řidičské kariéry jezdil s kamionem do zahraničí. Od roku 1997 je v důchodu,
několik let po odchodu do penze si přivydělával záskoky za kolegy řidiče z bývalé práce. Pan
Němeček je ženatý, má tři děti – Ludmilu (*1962), Lenku (*1964) a Antonína (*1968). Žije
v Sudoměřicích.
Klíčová slova
venkov, politika, KSČ
Základní údaje o 1. rozhovoru (životopisné vyprávění/strukturované interview)
Datum pořízení rozhovoru

26. 8. 2017

Místo rozhovoru

dům manželů Němečkových, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

01:15:48

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
První rozhovor je zčásti životopisným vyprávěním paní Němečkové a zčásti strukturovaným
interview s oběma manželi (viz Protokol o rozhovoru). Na první otázku, jak vzpomíná na
dětství, narátorka říká, že byli tři sourozenci a ona byla „o deset roků od nich mladší“. Na
začátku jsme poměrně dlouze hovořili o konci války, na nějž si paní Němečková docela dobře
pamatuje (viz oddíl 3.3 hlavní části práce). Její rodiče vlastnili na sudoměřické poměry velké
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hospodářství. Poznamenal jsem, že s ním asi bylo hodně práce. „Ano. Když naši byli doma, dvě
sestry a bratr, já jsem byla mladší, chodila jsem teda do pola, ale oni chodili víc, já jsem chodila
do školy ještě, no a když jsem byla větší, tak to potom jim vzali do teho družstva.“ Na otázku,
jak velké jejich hospodářství bylo, narátorka odpověděla, že neví a že moc ne. Manžel ji doplnil,
resp. opravil: „Oni měli dost, oni měli ty koně a všechno.“ Paní Němečková pak poznamenala,
že neví, že se o to nezajímala. „Oni měli velké hospodářství celkem,“ dodal pan Němeček.
Paní Němečkové jsem se pak ptal, jak vzpomíná na školu. „Ráda jsem se učila, měla jsem
známky pěkné, ale potom už jak řekli, že budu muset jít do družstva, poslední rok už jsem se
ani nechtěla učit, řekla jsem, když půjdu do družstva, nemusím sa ani učit.“ Řekl jsem, že asi
neměla na výběr… „Ale ani do práce, nikde jsem se nesměla dostat. Oni potom všecko to pole
dali na mě, já jsem byla už poslední doma s tyma rodičama, ty už sa potom [sestry] povdávaly,
a už šly pryč. […] Všcko bylo napsané na mňa a nesměla jsem jít do práce, protože prý jsme
měli moc pola, a že jsme byli kulaci. Ale potom zase jeden čas bylo, že musim jít do práce, že
nemožu být doma, tak jsem šla do čokoládovny. Tam jsem byla tři roky a měli mě tam rádi,
chtěli mě tam všeci, ředitel a všeci a najednou došli od nás z obce, to byli ty komunisté, co tam
došli, že mě musijú propustit, že jsme měli moc pole, a že jsme kulaci, že musim jít jenom do
družstva.“ Paní Němečková pak popisovala, jak měli ve stodolách 1500 slepic, ručně míchali
krmiva, skládali vejce do bedýnek, vozili je na káře… Její pracovní jednotky se rodina rozhodla
zapisovat na v té době již nemocného otce, aby dostal alespoň nějaký důchod. „Pak jsem se
vdala a myslela jsem, že pak budu moct do práce. Ale kdepak, nechtěli mě pustit.“ Narátorka
pak spíše ve stručnosti uvedla, že když šel nejmladší syn do školy, nastoupila ve slovenské
Skalici do podniku ZVL na výrobu ložisek, kde pak 17 let pracovala v závodní kuchyni.
V další části interview jsem se dotazoval na okolnosti kolektivizace (viz oddíl 3.4 hlavní
části práce), ale třeba také na trávení volného času. „Večer nám bylo dobře. Šli jsme na ulici,
sedělo se na ulici, zpívali jsme na ulici, bylo veselši jak je včil,“ řekla paní Němečková
v souvislosti s dobou, kdy pracovala v JZD. Popisovala pak různé hody a folklorní slavnosti.
„Lidé sa nadělali, ale bylo to takové… […]. To sa chodilo pomáhat jedni druhým, to sa zpívalo
a veselo bylo. Peří sa drhlo, v zimě sa dralo, došlo plno lidí, když sa dralo peří a bylo veselo
vždycky. A na Mikuláša došli, Mikuláši vždycky nám to rozfúkali všecko.“ Pan Němeček
doplnil, že na druhé straně bývalo víc práce než dnes.
Dále se mluvilo o politických událostech od kolektivizace po rok 1989 (viz hlavní část
práce) a v závěru jsme hovořili mimo jiné o práci pana Němečka, který byl řidičem z povolání
a jezdil s kamionem do zahraničí. Řekl, že v podstatě procestoval celou Evropu.
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Základní údaje o 2. rozhovoru (životopisné vyprávění/strukturované interview)
Datum pořízení rozhovoru

1. 10. 2017

Místo rozhovoru

dům manželů Němečkových, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

00:45:35

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
V druhém rozhovoru jsme se ještě vrátili k době mládí paní Němečkové a spolu s panem
Němečkem také ke kolektivizaci zemědělství. Narátorky jsem se mj. ptal, jak zvládala péči o
rodinu se třemi dětmi, když byl manžel na cestách. „Už jsem na to kolikrát myslela, dnes mají
jedno dítě a nezvládajú to a majú třeba plénky, které henkaj vyhodijú, majú vymoženosti, já
když jsem měla tři děcka, tak jsme měli jenom na dřevo sporák…“ Dále jsme s oběma narátory
poměrně dlouze probírali církev a její pronásledování (viz oddíl 3.4.3 hlavní části práce).
Základní údaje o 3. rozhovoru (životopisné vyprávěn/strukturované interview)
Datum pořízení rozhovoru

18. 11. 2017

Místo rozhovoru

dům manželů Němečkových, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

00:45:53

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Třetí rozhovor jsem vedl de facto pouze s panem Němečkem. Narátor vyprávěl o svém dětství,
o tom, že jeho rodiče byli malozemědělci, čili jejich hospodářství bylo akorát tak na obživu
rodiny. Pan Němeček také vzpomínal, co si vybavuje z konce války, kdy přes Hroznovou Lhotu
přecházela fronta – Rudá armáda s podporou rumunských vojáků vytlačovala Němce.
Narátorova rodina přečkala několik dní ukrytá ve sklepě. Svou každodennost v době, kdy chodil
na obecnou školu, pan Němeček popisoval mj. takto: „Já jsem přišel ze škole, měl jsem napsané
na lístku na stole: oběd máš v trúbě, pojez a zapřáhni krávy a dojeď za nama tam a tam.“ Na
otázku, zda měl v dětství nějaké sny, odpověděl, že ano, že to byla „šoféřina“, tedy práce, kterou
pak celý život dělal. Zároveň ale popřel, že by o místo řidiče nějak zvlášť usiloval, spíše to prý
byla náhoda.
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V další části rozhovoru pan Němeček mluvil o své práci, co se vozilo, kam, jak často byl
doma atd., rovněž stručně popsal své seznámení s manželkou. „Když byli u nás na fotbale. Já
jsem teda moc na fotbal nechodil teda, a ona tam byla taky náhodou u nás dojetá se švagrem a
oni tam hráli, myslím, že fotbal. Já jsem tam taky byl, tak jaksi se mně líbila, tak jsem věděl
odkud je, tak jsme sem kdysi dojeli za půl roka ani ne k muzice, tak to začalo no. Pak jsme se
vzali no.“
Dále se rozhovor opět vrátil k práci pana Němečka, konkrétně už ke kamionové dopravě.
Narátor vylíčil, jak se běžný zaměstnanec ČSAD k tomuto prestižnímu zařazení dostal, přičemž
připustil, že to souviselo i s politikou, resp. s loajalitou vůči KSČ. Ptal jsem se, zda sám byl ve
straně, pan Němeček odpověděl: „Ne, ne, nikdy ne.“ Daleko více zdůraznil řidičské kvality jako
hlavní kritérium. Mluvil i o závisti „obyčejných“ domácích řidičů nebo o tom, že se řidiči
museli pravidelně hlásit u „šéfa kriminálky“, nicméně pan Němeček v souvislosti s pozdější
otázkou, zda řidiči, kteří donášeli, měli výhody, poznamenal, že spíš ne, a že tento šéf
kriminálky byl „rozumný“.
Narátor hovořil např. i o tom, že se občas na Západě setkal s českými emigranty, někdy s
nimi mluvil a jindy ne, protože nechtěl mít problémy. „A některý tam byli mladí kluci utečenci,
ten začal mluvit, to jsem šel radši pryč, protože začal nadávat jak a co, o takého člověk neměl
zájem.“ V druhé polovině rozhovoru se mluvil mj. o praktických zkušenostech řidičů
kamionové dopravy. Pan Němeček například řekl, že na cestách měli možnost i něco vidět,
třeba si prohlédnout Londýn.
Tématem závěru rozhovoru byla finanční stránka zaměstnání pana Němečka a proměny
práce řidičů kamionů v 80. letech a po listopadu 1989.

Karta narátora: Opavský, Jan (*1936)
Jméno a příjmení narátora:

Jan Opavský

Jméno a příjmení tazatele:

Lukáš Bek

Informovaný souhlas:

Ano

Kontakt:

lukbek@seznam.cz (prostřednictvím tazatele)

Projekt:

Proměny života a vnímání politické moci v obci
Sudoměřice mezi II. světovou válkou a návratem
kapitalismu (diplomová práce)

124

Biogram
Narozen v roce 1936. Pochází ze Sudoměřic. Rodiče byli sedláci, vlastnili asi 12-15 hektarů
pole. Po základní (obecné) škole v Sudoměřicích a ve Strážnici se v letech 1953-1954 vyučil
autoelektrikářem v Ústí nad Orlicí. Poté nastoupil k Dopravnímu podniku v Gottwaldově, kde
pracoval především jako opravář trolejbusů. Zhruba po roce nastoupil na základní vojenskou
službu v jihočeských Kaplicích. Po vojně se vrátil k práci v Gottwaldově, později přešel do
Hodonína, kde pracoval jako autoelektrikář. Dálkově vystudoval střední průmyslovou školu
strojní v Břeclavi. V roce 1964 nastoupil jako učitel odborných předmětů na střední zemědělské
škole ve Strážnici, kde byl zaměstnán až do důchodu, kam odešel v roce 1996. S první
manželkou žil sedm let ve Veselí nad Moravou. Ve škole vedl mimo jiné hudební kroužek a
založil dechovou kapelu, s níž se mj. jako dirigent účastnil různých hudebních soutěží. Celý
život se věnuje (i závodně) chovu poštovních holubů. Pan Opavský je podruhé ženatý, má dvě
děti a tři vnoučata. Žije v Sudoměřicích, kde s manželkou vlastní hostinec a menší hospodářství.
Klíčová slova
venkov, politika, KSČ
Základní údaje o 1. rozhovoru (životopisné vyprávění)
Datum pořízení rozhovoru

22. 7. 2018

Místo rozhovoru

dům/hostinec pana Opavského, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

01:23:25

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
Na úvod jsem se pana Opavského zeptal, z jaké pochází rodiny. „Rodiče byli zemědělci
samozřejmě, měli asi takových pět krav, nějaký dobytek, měli taký stateček menší, já jako
mladý chlapec jsem potom začal chodit do školy základní tady a do těch čtrnácti roků jsem
musel pomáhat rodičům, to byla práca na poli.“ Narátor mluvil o různých druzích zemědělských
prací. „Horko bylo, měl jsem kotníky kolikrát odřené, aj krev mně tekla kolikrát, někdy místo
škole jsme sbírali okurky a podobně.“ Po základní (obecné) škole se podle vyprávění pana
Opavského dělal nábor do hornictví. „No tak v životě tam nepůjdu, co bych já tam dělal,“
poznamenal. Hlásil se tedy do Ústí nad Orlicí na karosáře, na učilišti jej nakonec přijali na obor
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autoelektrikář. Narátor pak popisoval, jak bydlel na internátu, že se učil poměrně dobře, hodně
sportoval, hlavně hrával fotbal. Po vyučení dostal nejdříve umístěnku do Uherského Brodu, ale
jak posléze zjistil, místo už bylo obsazené. „Tak jsem se vydal sám do Gottwaldova, ježišmarjá
to byly pro mě mrakodrapy, Baťa ne všechno, tak jsem se tam dostal do nějakého vysokého
[domu] do kanceláře a ten [vedoucí zaměstnanec] mně říká: tož chlapče… a přidělili mě
k Dopravním podnikům, k trolejbusům, říká běž k tomu velkému kinu, tam jezdí trolejbusy…“
Pod vozovnu spadalo dvacet trolejbusů, které pan Opavský a jeho kolegové opravovali. Po roce
nastoupil na základní vojenskou službu v Kaplici v jižních Čechách, kde mj. opravoval
elektriku u aut. „Já jsem měl výbornou vojnu, protože já jsem hrával na trumpetu tenkrát,
dechovku jsem hrával celý život, tam jsem už začínal, tam jsem hrával na trumpetu a fotbal, tak
já jsem v podstatě ani nebyl ve stráži ani nikde, jo, tak ta vojna hezky utekla.“
Po dvou letech se pan Opavský vrátil do Gottwaldova. „A teď co dál? Já jsem tady [v
Sudoměřicích] hrával fotbal, protože já jsem tam [do Gottwaldova] jezdil na turnus, to byly tři
noční, pak byly třeba dvanáctky, pak volno, čtyři denní. […] Tak oni [představitelé obce
Sudoměřice] mě chtěli dostat dom, abych hrával fotbal. […] Tak tehdy zase komunistický taký
vedoucí dojel do teho Gottwaldova, a řekl, že musím jít do JZD. Oni mě nechtěli pustit z teho
Gottwaldova.“ Nakonec onen funkcionář KSČ panu Opavskému zajistil místo autoelektrikáře
v Hodoníně. Vypravěč tehdy pracoval na generálních opravách tatrovek. Také mluvil o svém
dálkovém studiu střední průmyslové školy strojní v Břeclavi. „Pak přijeli ze Strážnice, tam byla
střední zemědělská škola, že tam potřebují učitele na odborné předměty, to jsem ještě neměl
dodělanú tu průmyslovku, to jsem byl ve čtvrtém ročníku před maturitou, no tak jsem říkal,
mně to je jedno, tak jsem to tam [v Hodoníně] ukončil, došel jsem do té Strážnice.“ Pan
Opavský nastoupil jako učitel v roce 1964. „Tak mě tam [poslali] do ředitelny no a životopis,
já jsem neměl žádné problémy, já jsem se věnoval poštovním holubům, já jsem závodil, vyhrál
jsem nějaké ceny a tak podobně, hrál jsem fotbal, dechovku jsem hrával celý život, tak mě tam
přijali perfektně.“
Narátor pak mluvil o tom, jak ve škole založil hudební kroužek a někdy kolem roku
1970 dechovou kapelu. „My jsme jezdili po okrese po těch soutěžích s tím autobusem, to byla
už dobrá kapela, soutěže, já jsem je dirigoval perfektně, tam bylo sto lidí, tak to byl můj takový
výborný koníček a tam jsem skutečně prožil pěkné roky. Přitom jsem se oženil, první holčička
ve třech letech mně zemřela na leukémii, pak mám dvě teda [děti], už jsou velké, mám vnuka
jednoho a dvě vnučky.“
V další části rozhovoru jsem se v otázce vrátil ještě do období druhé světové války. Pan
Opavský mluvil například o spojeneckém bombardování Hodonína v listopadu 1944.
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„Hodonín je dvanáct kilometrů [od Sudoměřic], oni se otočili nad našim, já jsem to viděl, oni
byli takových padesát metrů nad barákem nebo sto metrů, oni se otočili a zpátky na Hodonín.
To byly pecky, asi pět minut to tam házeli. Nádraží netrefili, ale bylo tam těch domů asi deset
rozbitých, to si vzpomínám. Já jsem toho pilota fakticky viděl, měl jakúsi helmu, a točil se nad
našim.“ (Více ke vzpomínkám pana Opavského na toto období viz oddíl 3.3 hlavní části práce.)
Zbytek prvního rozhovoru se týkal především období kolektivizace (viz oddíl 3.4 hlavní části
práce).
Základní údaje o 2. rozhovoru (strukturované interview)
Datum pořízení rozhovoru

4. 11. 2018

Místo rozhovoru

dům/hostinec pana Opavského, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

00:41:08

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
Při druhém rozhovoru jsem kladl především otázky týkající se významných dějinných událostí,
zejména k roku 1968 a následného období „normalizace“ tak, jak jej zažíval pan Opavský coby
nestraník, učitel na střední škole (viz oddíl 3.5 hlavní části práce). Ptal jsem se rovněž na změny
životní úrovně po listopadu 1989. „Pro mě to bylo dobré, protože mně vracali majetek, rodiče
měli majetek dost velký, byly restituce a tak dál.“ Narátor řekl, že na každého ze třech
sourozenců připadaly zhruba čtyři hektary pole. Pak mluvil o poměrně komplikovaném
vypořádávání restitucí. Řekl, že pole pronajímal družstvu a poté soukromému hospodáři, část
majetku mu byla vrácena v naturáliích. Hovořili jsme také například o soudržnosti lidí na
vesnici či o zpětném pohledu na proměnu zemědělství (viz oddíl 3.6 hlavní části práce).
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Karta narátora: Procházka, František (*1927 – †2018)
Jméno a příjmení narátora:

František Procházka

Jméno a příjmení tazatele:

Lukáš Bek

Informovaný souhlas:

Ano

Kontakt:

lukbek@seznam.cz (prostřednictvím tazatele)

Projekt:

Proměny života a vnímání politické moci v obci
Sudoměřice mezi II. světovou válkou a návratem
kapitalismu (diplomová práce)

Biogram
Narozen v roce 1927 v chudé rodině v Sudoměřicích jako jedno z šesti dětí. Otec se živil jako
nádeník, později pracoval na Baťově kanálu a v lignitových dolech v Ratíškovicích, matka si
příležitostně vydělávala výpomocí u sedláků. Pan Procházka se po základní (obecné) škole
vyučil zahradníkem na zámku ve Strážnici, jenž v té době patřil šlechtickému rodu Magnisů.
Tam také dva roky pracoval. Vojenskou službu nastoupil ve Znojmě, v Libavé a v Plané u
Českých Budějovic. Pak pracoval v rohatecké pobočce podniku na výrobu vzduchotechniky
Janka Radotín. Následně nastoupil do tepelné elektrárny v Hodoníně a později do brněnských
strojíren (z kontextu vyprávění pana Procházky vyplývá, že šlo nejspíše o Královopolskou
strojírnu, mohlo se však jednat rovněž o První brněnskou strojírnu). Pan Procházka si mj. udělal
svářečský kurz. Jezdil na montáže po Československu, mj. se jako svářeč podílel na stavbě
jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích. Dvacet let pak pracoval v železárnách ve Veselí
nad Moravou. Do důchodu odešel v šedesáti letech. Pan Procházka byl ženatý a měl dvě děti,
zemřel v roce 2018.
Klíčová slova
venkov, politika, KSČ
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Základní údaje o rozhovoru (životopisné vyprávění)
Datum pořízení rozhovoru

18. 8. 2018

Místo rozhovoru

dům pana Procházky, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

01:43:16

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
V první otázce jsem se pana Procházky zeptal, v jaké rodině vyrůstal. „V rodině dělníka, vyučil
jsem se zahradníkem ve Strážnici v zámku, tož jsem tam byl dva roky, odešel jsem na vojnu…“
Pak uvedl, že pracoval v obci Rohatec v podniku Janka, což byla malá továrna na
vzduchotechniku, pak přešel do Hodonína do tepelné elektrárny. „Co to tam skončilo, přebrala
to brněnská strojírna, tak to byly ty stavby – elektrárny, teplárny a takové.“ V jedné z dalších
otázek jsem konstatoval, že si pan Procházka pamatuje ještě předválečnou dobu. Narátor mluvil
o tom, jak jeho otec byl nezaměstnaný, a jak bylo obtížné se uživit (viz oddíl 3.2 hlavní části
práce). „Už potom došel aj ten protektorát, a už bylo tej té práce […] víc. Tak já jsem potom
přešel z tej elektrárny do tej strojírny brněnskej, a tož jsme jezdili už po montážích, to už jsem
byl zapracovaný, to jsem měl svářečský kurz, potom jsme jezdili po celé republice, aj na
Slovensku.“ Ze strojíren pan Procházka odešel, aby manželka nebyla doma sama, práci našel
v železárnách ve Veselí nad Moravou, kde podle svých slov dělal dvacet let až do důchodu.
Poté jsem se vrátil k narátorovým rodičům. Zeptal jsem se, jestli měli nějaká pole.
„Hospodářství? No nijaké prakticky, měli dvě koze, my jsme byli řadění mezi chudobných lidí,
tata nádeničil, matka ta dělala u sedláků tak nárazově, já jsem se šel učit do toho zámku…“ Jak
se za války na strážnickém zámku chovali k Čechům? Pan Procházka mluvil o jistém
inženýrovi, „to byl zarytý fašista, ale většinou co tam byli úředníci, tož to byli od nás, naši Češi
jako. Akorát ti pohlaváre to byli Němci.“ Již předtím pan narátor zmínil hraběnku,
pravděpodobně šlo o Bianku Deym von Střítež. Přišel s ní do styku? „Ano. Pan zahradník se
před něma schoval [narátor se smál], co jsem chodil s tovaryšem strojit zámeckú kaplu, to jsme
chodili vždycky v sobotu. Ale jináč, ona byla stará, měla svobodnou dceru, komtesu, a hrabě
umřel. Anton Magnis.“ Dále jsme mluvili například o vzpomínkách na válku a opět o tehdejší
životní úrovni (viz oddíly 3.2 a 3.3 hlavní části práce).
Rozhovor se dál týkal vzpomínek na vojnu. „Já jsem měl vojnu jak Švejk,“ řekl pan
Procházka a líčil, jak sloužil mj. ve Znojmě. „Já, že jsem byl zahradník, a k té posádce patřilo
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moc vinohradů, tož já jsem tam dělal pantátu, oni mně dali chlapú na výpomoc, ani nevěděli,
co je to hrozen.“ Pan Procházka nejdříve říkal, že na vojnu nastoupil v roce 1947, později uvedl
rok 1949 s tím, že se domů vrátil v roce 1951. Zažil prý ministry obrany Ludvíka Svobodu a
Alexeje Čepičku (ten do funkce nastoupil v dubnu 1950). Za Čepičky prý byla vojna mnohem
přísnější. „To bylo potom úplně jináč na vojně za toho Čepičky, my jsme dělali hlídky, za
Svobody to bylo jak za Rakouska.“
Následně jsme poměrně dlouze hovořili o poválečné době, o církvi a kolektivizaci
zemědělství (viz oddíl 3.4 hlavní části práce).

Karta narátora: Stružková, Marie, Mgr. (*1945)
Jméno a příjmení narátora:

Mgr. Marie Stružková

Jméno a příjmení tazatele:

Lukáš Bek

Informovaný souhlas:

Ano

Kontakt:

lukbek@seznam.cz (prostřednictvím tazatele)

Projekt:

Proměny života a vnímání politické moci v obci
Sudoměřice mezi II. světovou válkou a návratem
kapitalismu (diplomová práce)

Biogram
Narozena v roce 1945 podle svých slov do docela chudé rodiny v Sudoměřicích, která nicméně
vlastnila pole v okolí Sudoměřic, měla staršího bratra (*1943), jenž zemřel na začátku
devadesátých let. Matka byla v domácnosti, otec železničář. Po základní škole v Sudoměřicích
přešla na jedenáctiletou střední školu ve Strážnici. Vystudovala Pedagogický institut
v Gottwaldově se zaměřením na první stupeň a češtinu na druhém stupni. V průběhu studií se
poprvé vdala (ve 21 letech) a narodil se jí syn. Vysokoškolský diplom získala na Univerzitě
Palackého v Olomouci. Krátce bydlela v Hodoníně, poté v Čejkovicích, kde učila. Ve školství
strávila celkem 41 let, převážně v Sudoměřicích. Učila především češtinu a angličtinu. Od
svých 27 let po devatenáct let mj. vedla v Sudoměřicích Československý svaz žen. Od roku
2003 je v důchodu, žije v Sudoměřicích. Paní Stružková byla dvakrát vdaná, v současnosti je
vdova. Má jednoho syna.
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Klíčová slova
venkov, politika, KSČ
Základní údaje o 1. rozhovoru (životopisné vyprávění)
Datum pořízení rozhovoru

2. 4. 2018

Místo rozhovoru

dům paní Stružkové, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

01:30:48

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
Po první otázce na dětství narátorka mluvila o svém starším bratrovi a dalších příbuzných a také
o základní škole. „Když jsem chodila v Sudoměřicích do školy, měla jsem samé jedničky, ale
vím, že jsem měla nějaké problémy s matematikou s počtama tehdá,“ řekla třeba. Nebo
vzpomínala na tehdejší sbírky na pomoc Koreji. „Pamatuju si, že tehdá byla válka v Koreji,
mně to bylo tak líto, já jsem se vždycky aj rozbrečela, já jsem doma ukradla našim peníze, to
byly tři tisíce, ale za starých, to byly tak tři stovky nebo tak nějak, no a já jsem jich donesla do
školy na tu Koreu. A pamatuji si teda ta učitelka Nešporová byla velice solidní, zavolala našich,
samozřejmě peníze jim vrátila.“ Vypráví také o rodičích a prvním manželovi. „Můj otec byl
železničář, potom jsem se vdala, já jsem měla dva muže, poprvé jsem s ním nebyla nějak moc
dlouho, podruhé jsem se vdala za železničáře, takže já mám doteďka i jako vdova po něm režii
[režijní jízdenku].“
K rodinným poměrům narátorka poznamenala: „My jsme byli teda docela chudobná
rodina, abych vám řekla pravdu, matka s nama byla doma a otec byl železničář. No a potom jak
začalo v padesátých letech JZD, tak si pamatuju, že k nám chodíval nějaký z okresu, tehdá to
bývalo z Hodonína, už si jméno nepamatuju, a přesvědčoval do toho JZD. […] Oni byli takoví
fikaní ti lidé, že šli třeba zezadu přes plot, že přelezli k nám. No a potom jí [matku] teda
přesvědčili, my jsme měli tady docela dost pole kolem Sudoměřic.“ Jak z vyprávění vyplývá,
pole předtím patřila dědovi paní Stružkové, který emigroval do Kanady. „Podporoval nás hodně
z té Kanady, každý měsíc nám posílal balík, […] tam už tehdá šly sekáče v Americe určitě,
protože on nám posílal něco aj nové, a takové obnošené věci, jak teď jsou v sekáčích. […]
Takže já jsem chodila oblečená z Ameriky, děcka mně to všeci záviděly.“ Narátorka ve
vyprávění přechází mezi různými obdobími. Mimo jiné mluví o tom, že se poprvé vdala
v jednadvaceti letech a má jednoho syna, kterému je v současnosti jednapadesát let a žije
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v Hodoníně. „Ale stýkáme se dost jako rodina, ale dělal v mládí problémy, byl aj zavřený. Dělal
velké problémy, ale to měl geny po tatínkovi, po tom Hodoňákovi.“ Poté se paní Stružková
vrátila k období dětství, mluvila o tom, že ze základní školy přešla na jedenáctiletou školu ve
Strážnici, kde získala maturitu. „Na jedenáctiletku mám velmi pěkné vzpomínky, vůbec mám
na střední školu velmi pěkné vzpomínky, na pajdák také.“ Hovořila rovněž o kulturním životě
a svých aktivitách při různých akcích (viz oddíl 3.5.2 hlavní části práce).
V roce 1963 paní Stužková maturovala. „My jsme byly tři první maturantky v šedesátém
třetím z angličtiny, v té době jsem se teda věnovala té angličtině, já jsem si napsala školu vysoká
ekonomická Praha.“ Podle svých slov chtěla studovat zahraniční obchod, ale bylo jí prý
sděleno, že v žádném případě, že 15 studentů musí jít na pedagogickou školu. Nakonec tedy
nastoupila do Pedagogického institutu v Gottwaldově, na nějž vzpomíná velmi dobře. „My
jsme dělali třeba dvě zkoušky v jeden den, učili jsme se, teď jsme vyšli, šli jsme do nočního
dění, ráno jsem šla na zkoušku…“
Narátorka pak hovořila o tom, že se v průběhu studií vdala, měla dítě, a nakonec získala
diplom na Univerzitě Palackého v Olomouci. Její první místo bylo v Čejkovicích. „Tam jsem
prožila vlastně mládí, to bylo něco úžasné, tam jsme prolezli všechny sklepy, templáře, jsem se
kamarádila tam s ředitelem, on tehdá dělal vinařství, nějaký Lipčík Ota, však dodneška o něm
vím teda, tak ten mě provedl úplně všeckym, co tam existovalo to podzemí. A mám na to pěkné
vzpomínky na Čejkovice, protože jsem byla mladá. Tam totiž bylo veškeré dění, i z Hodonína
tam jezdili na výjezdní jednání z KSČ, z ONV, tam bylo tak živo, zkrátka no velice se mně to
tam líbilo.“
Poté paní Stružková přešla učit do Sudoměřic. Mluvila mj. o tom, že od svých 27 let
v obci vedla Československý svaz žen. „A byla to moje vášeň, aj můj muž, já jsem se tehdá
podruhé vdala a oni nám ty chlapi pomáhali, hodně jsme v tom žili.“ Vyprávěla, jak pořádali
různé kulturní a zábavní akce, ale třeba také brigády. Mluvila také o tom, že nikdy nevstoupila
do KSČ, což byl jeden z důvodů, proč se nemohla stát ředitelkou školy (viz oddíl 3.5 hlavní
části práce). Později se opět vrátila mj. třeba k brigádám za studentských časů. „Tady tyto
brigády jsem taky milovala. Vydělali jsme si pakatel, tři stovky, ale bavilo mě to, si pamatuju
ty věrtele, jak jsme byli na té chmelnici. V Čechách jsme se nadřeli víc, ale to nevadilo. My
vesničanky jsme uměly dělat. To pro nás nebyl takový problém.“ Ke konci rozhovoru jsem se
dotazoval například na politické tlaky vůči učitelům nebo na významné politické události (viz
oddíl 3.5 hlavní části práce).
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Základní údaje o 2. rozhovoru (strukturované interview)
Datum pořízení rozhovoru

8. 5. 2018

Místo rozhovoru

dům paní Stružkové, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

00:52:09

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
V druhém rozhovoru jsem se nejdříve zeptal na prožívání roku 1968. Narátorka mluvila
například o tom, že po nástupu normalizace učitelé museli zdůrazňovat vedoucí úlohu KSČ, že
se u funkcionářů sledovalo, zda nechodí do kostela atd. (viz oddíl 3.5 hlavní části práce).
„Pamatuju si, že jsme měli třeba předsedkyni SRPŠ velice dobrou, a ona chodila do kostela, a
ona říkala, já se toho nevzdám [chození do kostela], já su věřící, opravdu věřící.“ Mluvili jsme
také o změnách po roce 1989 a s nimi spojených očekáváních (viz oddíl 3.5 hlavní části práce).
„Očekávali, opravdu ano, my jsme si mysleli, vyjeli jsme do Rakouska samozřejmě, do
Německa a tak, jenomže když tam dojedete na pár dní, to nepoznáte, že. No a pořád se vykládalo
bude tady líp, bude tady líp, tak možná někomu je. Děcka se teď dostávají na školy, třeba na
dvě, něco se změnilo, určitě, ale pro nás asi nic. Já nevím. Pro nás tak moc nic. Akorát to
uvolnění a že mohl člověk podnikat.“ Ptal jsem se také na soudržnost na vesnici po roce 1989.
„Potom se mně zdá, že už každý se uvelebil na svém písečku. Je tady ještě nějaká skupina, třeba
důchodci, rádi se scházíme, rádi chodíme na ty členské schůze, teď jsme třeba byli v Kroměříži,
máme dotaci z obce, myslím padesát tisíc, to je na každého asi pět set korun, jezdíme do divadel,
na koncerty, kdo chce se zorganizovat, tak může.“
Jedna z otázek se týkala povědomí o disentu. Narátorka uvedla: „Moc ne. My jsme to
třeba četli v novinách něco, co se objevilo. Když se o tom mluvilo, tak vám řeknu jak, tak se
mluvilo, že jsou podporovaní ze zahraničí, dodneška nevím, jestli to byla pravda. Já teda jsem
to neuznávala tyto lidi moc. Protože jsem si říkala – někdo to řekne jinak –, ale museli odejít
do zahraničí, já si zas říkám, že to byli zbabělci, kteří teda odešli a my ostatní – neříkám, že já
– jsme tady trpěli.“ A poslouchala třeba Rádio Svobodná Evropa? „Aj se poslouchalo,
vzpomenu si Kohout, už mně ty jména vypadly, Lída Rakušanová, pamatuji si, že jsem jich
poslouchala, ale že mně to jaksi nic neříkalo. A tady lidem taky vůbec ne, si myslím. Aspoň
jsem to nikdy tak na sobě nepociťovala, že by tady nějak lidé o tom mluvili.“
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Karta narátora: Šebestová, Anežka (*1947)
Jméno a příjmení narátora:

Anežka Šebestová

Jméno a příjmení tazatele:

Lukáš Bek

Informovaný souhlas:

Ano

Kontakt:

lukbek@seznam.cz (prostřednictvím tazatele)

Projekt:

Proměny života a vnímání politické moci v obci
Sudoměřice mezi II. světovou válkou a návratem
kapitalismu (diplomová práce)

Biogram
Narozena v roce 1947 jako nejstarší ze tří sester. Její otec, který pocházel z Velkých Němčic,
si v roce 1942 v Sudoměřicích postavil mlýn, za války mlel načerno pro místní občany, za což
byl po zásahu Gestapa odsouzen na 15 měsíců vězení, do konce války se mu však podařilo
skrývat. Pole rodina nevlastnila. Z politických důvodů byl otec v roce 1951 odsouzen a skončil
na dva roky v uranových dolech v Jáchymově. Otec po propuštění pracoval jako topič
v podniku Prefa v Rohatci. Matka pracovala v JZD. Rodina přišla o mlýn, ale zůstal jí alespoň
dům, v němž paní Šebestová žije do současnosti. Po základní škole se paní Šebestová chtěla
hlásit na ekonomickou školu, kam se ale kvůli rodinnému původu nedostala. Přijali ji však na
gymnázium ve Strážnici, kde maturovala v roce 1965. Díky rodinné známosti se jí podařilo
získat místo laborantky v Československých naftových dolech v Hodoníně (dnes Moravské
naftové doly). Tam byla zaměstnaná čtyřicet let až do důchodu. Paní Šebestová je vdaná, její
muž pracoval v JZD, mají dvě děti.
Klíčová slova
venkov, politika, KSČ
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Základní údaje o 1. rozhovoru (životopisné vyprávění)
Datum pořízení rozhovoru

21. 7. 2018

Místo rozhovoru

Dům paní Šebestové, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

01:14:33

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
Na první otázku, z jaké pochází rodiny, paní Šebestová odpověděla, že tatínek byl mlynář. Mlýn
postavil v roce 1942. „Do Sudoměřic přišel roku 31, pronajal si tady sýpku a tam teda začal
mlet. A až se trochu [vzmohl], tak si teda tady postavil mlýn. No a protože to bylo ve válku, tak
mletí bylo jenom na povolení, ale protože, řekla bych, že měl rád lidi, prostě mlel, věděl, že lidi
v tu válku měli hlad, všecko bylo na lístky, takže nebylo, takže prostě mlel. To je nakonec
doložená aj v kronice. […] Protože načerno mlel, tak samozřejmě Gestapo se ho snažilo
zatýkat. Třikrát byl zatčený na Gestapu, vždycky se to nějak podařilo prostě do sedmi týdnů
nebo nějak, že ho propustili, až na konci války byl odsouzen na 15 měsíců, a to se mu podařilo
schovat až do osvobození. No a s velkou radostí čekal na osvobození.“ Narátorka řekla, že se
pak dostali k moci lidé, kteří nepřáli soukromému podnikání ani takovému, při němž živnostník
zaměstnával pouze vlastní rodinu jako v případě jejího otce. „Takže na udání byl zatčený, byl
vězněný v Jáchymově a mlýn byl znárodněný, snažili se vzít aj střechu nad hlavou, snažili se
vyvlastnit mlýn i s domem, ale to nějak naša mamka ustála.“ Otec se podle vyprávění vrátil
z Jáchymova po dvou letech psychicky zničený. Nesměl pracovat jako mlynář a skončil jako
topič v „térovce“ v Rohatci (součást stavebního podniku Prefa). Jak narátorka dále řekla,
tatínek zemřel v roce 1973.
V dalších otázkách jsem požádal o podrobnosti k vyprávění o tatínkovi. Například, jak to
bylo s odsouzením za války? Paní Šebestová uvedla, že ho musel někdo udat, neví se ale, kdo.
Vzpomněla také, jak jí učitelka ve Strážnici, která jejího otce znala, zdůrazňovala: „Kdyby ti
chtěl někdo na tvého tatínka někdy něco říkat, tak věř temu, co ti říkám já, kdyby jeho nebylo,
my jsme za války hlady umřeli. Nikdo nám nic nedal, on byl jediný, u kterého jsme sa vždycky
obešli. Takže takovúto mám na toho taťku vzpomínku. Říkám, zničili mu život úplně.“
Dotazoval jsem se také na druhé odsouzení narátorčina otce. Paní Šebestová uvedla, že to bylo
(opět) na udání a že i ví, kdo jej nahlásil (o důvodech zatčení viz níže). Spíše „technicky“ jsem
se ptal, kde onen mlýn stával. „Tady ta budova vedle. [Rozhovor probíhal na dvoře domu paní
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Šebestové v Sudoměřicích.] To jsem po tom devadesátém roku začala chodit, zkoušela jsem to,
jestli nám to vrátijú, tak se to podařilo vrátit a syn si tam udělal bydlení. Co mě mrzelo, že se
teho ten můj taťka nedošil, protože pro něho to bylo, on to řemeslo miloval nadevšecko, to byl
jeho život. Sebrali to, já si pamatuju, když došli v kožených kabátech s bílým vápnem a udělali
nám tady za tím mlýnkem jak je ten dvorek, tak jsme mívali slepice, tak udělali vápnem čáru,
potud jako možeme chodit, a tam už nesmíme vkročit, že to tam musíme všecko nechat. Všecko
záleželo na lidech, někteří by neřekli nic, druhý udal každú hloupost.“ Ptal jsem se na důvody,
proč tatínek skončil v Jáchymově (viz oddíl 3.4.2 hlavní části práce) a jestli ví, kdo jejího otce
udal. Paní Šebestová řekla, že to neví stoprocentně, a proto o tom nechce mluvit. Jednalo se prý
o sudoměřického dnes již nežijícího občana.
V další části rozhovoru jsme mluvili například o životní úrovni, jak si ji paní Šebestová
pamatovala z dětství, tedy z padesátých let. „Když nám taťku zavřeli do toho Jáchymova, tak
se k nám nastěhovala maminčina sestra, co byla svobodná, a ta tehdy dělala v Maryši v Rohatcu
[v čokoládovně] a nosila výplaty, dávala jich mamce, abychom sa nějak uživily. Tehdy asi ještě
nedělala nikde mamka, protože jsme byly malé. Ale říkám, vždycky ta rodina držela tak
pohromadě, vím, že říkala mamka, abyste měly aspoň jednou za čas čokoládu.“ Po základní
škole se narátorka hlásila na ekonomickou školu do Hodonína. Ačkoli měla na vysvědčení jen
jednu dvojku, nebyla přijata údajně kvůli prospěchu. „A přitom jsem věděla, že se tam hlásila
spolužačka moje, která měla trojky, a která byla přijata bez přijímacích zkoušek, takže co vám
budu povídat. Ale nakonec jenom díky tomu, že sa málo hlásilo na gymnázium, tak jsem sa na
to strážnické gymnázium dostala, protože tam jako potřebovali, tak jak říkám, všude byli
vždycky ti lidi, vždycky se našli dobří lidi, kteří se snažili nějak pomoct. Ten učitel dojel k nám
a podej přihlášku do Strážnice, tam se dostaneš, protože tam mají jako málo.“
Původně narátorka podle svých slov chtěla studovat vysokou školu, ale nevyšlo to.
„Dostala jsem zaměstnání u naftových dolů v laboratoři, […] ne že by mě chemia nějak zvláště
bavila, ale jsem si řekla, když už to teda dělám – a docela se mně tam líbilo, bylo to tam takové,
já nevím, kolektiv takový příjemný –, tehdy se dělaly večerní, dálkově [vysoké školy], do
Přerova. Po dva roky jsem se hlásila, vždycky mně napsali, že mám krátkou praxi.
Spolupracovnice, které došly až po mně, ty byly přijaté, a já jsem pořád měla krátkou praxi. Já
jsem se tam pořád nemohla dostat, protože jsem měla krátkou praxi…“ Narátorka se domnívá
– ačkoli jí to tak nikdy oficiálně sděleno nebylo –, že důvodem nepřijetí byl její rodinný původ.
Ptal jsem se také hypoteticky, kdyby si mohla vybrat, co by chtěla dělat? Odpověděla, že by
bývala ráda studovala učitelství. A jaká byla náplň práce v Československých naftových dolech
v Hodoníně? „Začínala jsem jako laborantka rozbory ropy, a u teho jsem vlastně aj zůstala celú
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dobu. Nakonec jsem tu funkci chemika dostala aj bez té školy.“ Tázal jsem se rovněž, jak práci
získala? Paní Šebestová popisovala, jak dlouho nemohla sehnat místo. „Nakonec jsem se tam
dostala přes protekci. No prostě tam pracoval někdo z rodiny a říká, jestli chceš, tak já tě teda
dostanu, ale bude to v chemických laboratořích. Tak jsem šla do chemických laboratoří a
nelituju toho, bylo to dobré.“ V rámci možností šlo o lepší práci. Na otázku, zda ona známost
byl někdo z vedení společnosti, narátorka uvedla: „Ano. On to byl bratr mojej maminky, on
tam dělal tehdy, jak se to řeklo, my jsme říkali hlavní inženýr, první náměstek nebo co.“
Poznamenal jsem, že měla narátorka štěstí. „To jsem měla štěstí, ano. Tak to říkám, že prostě
jsme to v té rodině měli jak tých zarputilých antikomunistů, tak jsme tam měli aj tých
komunistů, kteří ale já bych řekla, že to byli komunisti s lidskou tváří, jak vždycky říkám.“ (viz
oddíl 3.5.3 hlavní části práce).
Dále jsme poměrně rozsáhle mluvili o práci v laboratoři. Narátorka řekla, že to byl spíš
takový užší kolektiv. Nadřízení ji prý lákali, aby vstoupila do KSČ s tím, že dostane lepší plat.
Paní Šebestová však podle svých slov něco takového udělat nemohla. „Když se dělaly prověrky,
kdy to bylo, po osmašedesátém, tak na to nezapomenu taky do smrti. Když tam seděli, to jsme
v jídelně chodili jeden zaměstnanec po druhém, kde oni prověřovali já už ani nevím co, co po
nás chtěli tehdy, a vím, že tehdy mně teda bylo strašně, tam sa to teda na mňa sypalo, abych do
té strany vstoupila. To já už sem sa potila, říkala jsem si, jak toto je možné, já z toho snad
nevybruslím, ale já tam nepůjdu, kdybych měla dát výpověď, ale zas na druhú stranu dostanu
výpověď a kde jako půjdu dělat? Protože jsem měla problém tam nastoupit. No a nakonec se
tam zas našel jeden, který řekl: prosím vás soudruzi, soudružku už nechme, ona je ještě mladá,
ona si to ještě rozmyslí, že si to rozmyslíte? Ano, rozmyslím, ale teď říkám ne. A tak jsem to
tak ustála. Potom už mňa nenutili, potom už mňa nechali v klidu, už o to nestáli.“
Ve zbytku rozhovoru jsme hovořili mj. o tom, že se narátorka vdala, má dvě děti, že
manžel pracoval v JZD nebo že celá rodina kromě toho pracovala na záhumenku.
Základní údaje o 2. rozhovoru (strukturované interview)
Datum pořízení rozhovoru

22. 12. 2018

Místo rozhovoru

Dům paní Šebestové, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

00:19:49

Důležité okolnosti rozhovoru

–
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Kondenzovaný rozhovor
V druhém rozhovoru jsem se nejdříve snažil vyjasnit ještě některé okolnosti vyprávění paní
Šebestové o jejím otci – ať už za války, nebo v padesátých letech. Také jsem si upřesňoval
odpovědi z prvního rozhovoru týkající se narátorčina vzdělání a překážek, které jí byly kladeny.
Ptal jsem se třeba, zda podle ní záleželo spíše na konkrétních lidech, nebo šlo prostě o daný
systém? „Nemyslím si, že na konkrétních lidech. […] Myslím si, že to spíš bylo opravdu, že
posudek byl takový, že dcera živnostníka, navíc navštěvuje hodiny náboženství a tyto věci…“
Dále jsme poměrně dlouze mluvili o změnách po roce 1989 – například o tom, zda se
naplnila její očekávání. „Já za sebe, já su spokojená, já vím, že není všecko, jak by mělo být,
ono asi nikdy nebude, protože já nevím, na všecko se dá podívat z různého úhlu a každý máme
asi nějaké jiné očekávání, ale já dnes mohu říct, že tak, jak se mám, jsem se nikdy neměla a
když si to uvědomím, čím si museli rodiče moji projít, tak já teda v temto věku od teho 89 su v
pohodě.“ Ptal jsem se třeba také, zda by po zkušenostech své rodiny byla pro zákaz
komunistické strany? „Já ani nejsu pro to osobně, že by se měla zakazovat komunistická strana.
Já si ani dnes už nemyslím, že… sice já, když to komunisti slyším, tak mi to nedělá dobře,
přesto říkám, že všecko dělajú lidi a lidi nejsou komunisti a lidovci, ale lidi jsou dobří a špatní.“
Rovněž jsem se narátorky ptal, zda měla před listopadem 1989 povědomí třeba o Chartě 77
nebo o Václavu Havlovi? „To šlo mimo mě, mimo, opravdu já nevím, opravdu jsem to začala
vnímat až v tom listopadu, předtím opravdu vůbec nic. Nevím, jestli měl člověk svoje nějaké
starosti, nebo se… Je pravda, že já jsem se na zprávy začala dívat až jak začala ta [revoluce],
protože mně se zdálo zbytečné, že je to o ničem ty zprávy.“

Karta narátora: Zapletalová, Anna (*1923)
Jméno a příjmení narátora:

Anna Zapletalová

Jméno a příjmení tazatele:

Lukáš Bek

Informovaný souhlas:

Ano

Kontakt:

lukbek@seznam.cz (prostřednictvím tazatele)

Projekt:

Proměny života a vnímání politické moci v obci
Sudoměřice mezi II. světovou válkou a návratem
kapitalismu (diplomová práce)
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Biogram
Narozena v roce 1923 jako nejmladší ze čtyř dětí (měla o sestru a dva bratry). Matka zemřela,
když byly narátorce čtyři roky (sestře v té době bylo 15 let, bratrům 12 a 7 let). Sestra zemřela
ve 21 letech. O rodinu se staral otec. Znovu se neoženil. Rodina měla dobytek a menší pole (cca
3 hektary), žila v malém domku v Sudoměřicích. Po základní (obecné) škole paní Zapletalová
pracovala dva roky v továrně na výrobu nábytku (pravděpodobně UP Rohatec), následně –
prakticky po celý produktivní věk – v JZD, k tomu ještě doma na záhumence. Poprvé se vdala
v 17 letech. Manžel po šesti letech zemřel na žaludeční vředy. Narátorka zůstala sama se dvěma
dětmi. Po dalších šesti letech se znovu vdala za mladšího bratra zesnulého manžela. S druhým
mužem byli 52 let, posledních 14 let byl po mrtvici upoután na lůžku a paní Zapletalová se o
něho starala. Celkem má tři děti (syna a dceru z prvního manželství, dceru z druhého). První
manžel pracoval mj. jako pekař a v lignitových dolech v Ratíškovicích. Druhý byl mj.
zaměstnán ve stavebnictví, pracoval často mimo domov, například v Košicích, později dělal
v Rohatci v továrně na armatury.
Klíčová slova
venkov, politika, KSČ
Základní údaje o 1. rozhovoru (životopisné vyprávění)
Datum pořízení rozhovoru

30. 9. 2017

Místo rozhovoru

dům paní Zapletalové, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

01:46:45

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
V první otázce jsem se ptal na vzpomínky na dětství. Narátorka vyprávěla, že když jí byly čtyři
roky, zemřela jí matka na mrtvici. Otec zůstal sám se čtyřmi dětmi, znovu se neoženil. „Jelikož
ta sestra, když měla jednadvacet roků, akorát byla tři měsíce vzdaná a dostala šestinedělní
tuberkulózu, říkalo se tomu šestinedělní rozklad plic. Do těch šesti nedělí umřela. Mně bylo
tenkrát deset roků a už hospodářství bylo jakési, mívali jsme dobytek, tak já už jako děcko,
tetka mě došla zamísit těsto a já jsem ho už musela vyválat a zanést k pekařovi, tady býval
pekař, tak sa to nosívalo k němu.“ Narátorka pokračovala vyprávěním o svých manželích.
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„Potom, byla jsem hlúpa, bylo mně sedmnáct roků, tak jsem se vdala, měla jsem dobrého
chlapa, trochu byl žárlivý, ale tož to sa dá trochu aj odpustit, ale za šest roků umřel. Dostal
vředy do žaludka a šel na operaci, něco mu špatně udělali, brali ho na druhý den nanovo, dostal
otravu krvi a umřel. Ostaly mně dvě malé děcka, bylo mně třiadvacet roků. No a tak za šest
roků jsem sa vdala nanovo. Totiž on měl bratra, o pět roků mladšího od sebe. A ten byl
svobodný, no tak jsme se zebrali spolem dohromady. Tak jsme byli dvaapadesát roků spolem,
ale čtrnáct roků před tým dostal mozkovou mrtvicu a tých čtrnáct roků jsem ho opatrovala.
Poslední dva roky jenom na posteli. Co to měl za život, to nepřeju nikomu. No tak ale já nevím,
pán Boh mňa ze všeckeho jako vytahl, takže su tady. A na velikó otravu [narátorka se smála,
dcera ji ujišťovala, že není „na otravu“]. Co s takým člověkem, jak su já. Kdyby mňa nohy
nebolaly, mohla jsem chodit, tak bude všecko dobré. Mňat všecko dobré, jak mám oči, já čtu
bez brýlí…“
Poměrně dlouho jsme pak hovořili o meziválečné a válečné době (viz oddíly 3.1; 3.2 a
3.3 hlavní části práce). Paní Zapletalová vyprávěla různé příhody třeba o tom, jak lidé věřili na
nadpřirozené bytosti a schopnosti a také třeba o obecné škole. Ptal jsem se mj., jaké měla sny
nebo představy o svém životě. „Já bych se byla šla učit na obchodníčku nebo tak, to by mě
bavilo. No, co jsem si mohla hodlat, když na mňa otec čekal jak kuře na sopel, až vyjdu ze
škole. Už [jsem musela] něco umět – uvařit, chleba upéct, dojit, všecko, jak nevím kdo. Takže
to dětství nejaké výtečné jsem neměla. To jsem měla starosti, jak nějaká stará baba... Otec šel
orat, už jsme museli děcka popoklúzat, všecko podělat. Takže ale říkám, ještě ráda se podívám
do zeměpisu. Tuto mám atlas, starý, jak bývával. Já ještě dneska vám vyjmenuju všecky
poloostrovy kolem Evropy.“ Paní Zapletalová pak skutečně vyjmenovala poloostrovy –
evropské i americké.
Dále jsme hovořili také o období po druhé světové válce, o kolektivizaci zemědělství a
církvi (viz oddíl 3.4 hlavní části práce). Také jsem se dotazoval na narátorčinu práci v družstvu.
„Napřed [jsem dělala] v rostlinné a pak jsem dělávala u těch maličkých prasátek. Tam jsem
byla sedm roků, to byla sobota, neděla, svátky, pátky, furt.“ Ptal jsem se, zda v JZD pracovala
celý život. Narátorka uvedla, že předtím dva roky byla v továrně na nábytek v Rohatci.
Nemohla si vzpomenout na název, bylo to prý ještě v době, kdy ji vlastnil soukromník. „Leštili
jsme nábytek, rukama. Ručně všecko, dneska to dělají strojem, my jsme to dělali rukama,
spálené celé, spálené jsme měli ty ruky.“
A co volný čas? Jak vyplývá z vyprávění paní Zapletalové, v poválečné době ho moc
nebylo, zlepšení přišlo zhruba v šedesátých letech. Cestovala třeba po republice? „No to jsme
měli možnost na ty zájezdy, když jsme dělali v družstvě, tož jako kdo byl trochu dobrý
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pracovník, tož dělával se zájezd, my jsme jezdili v Praze, v Mariánkách, v Karlových Varoch,
ve Františkových Lázních, to jsme to tam poobjížděli všecko, hore na Klínovci nad
Jáchymovem. […], v Tatrách…“ Dále podle svých slov jezdila po Slovensku za svým
manželem, který pracoval na různých místech ve stavebnictví. Dotazoval jsem se také na
církevní slavnosti. „Za komunistů se všecko zakázalo, to bylo zakázané. To my jsme na ten
zájezd jeli, ale to sa nesmělo řéct, my jsme zastavili barkde v kostele. Ale to musalo být
zamlčané.“ Dále jsme hovořili třeba o proměnách životní úrovně nebo o změnách po roce 1989.
Základní údaje o 2. rozhovoru (strukturované interview)
Datum pořízení rozhovoru

19. 11. 2017

Místo rozhovoru

dům paní Zapletalové, Sudoměřice

Forma záznamu

audio

Délka rozhovoru

00:42:13

Důležité okolnosti rozhovoru

–

Kondenzovaný rozhovor
V druhém rozhovoru jsem paní Zapletalovou požádal o rozvedení některých vzpomínek
zejména z období druhé světové války (viz oddíl 3.3 hlavní části práce). Poté jsme mluvili o
narátorčině rodině. Jak například zvládala práci a starost o děti? „Ani sa neptajte. Z práce do
práce. Potom když on umřel ten manžel první, tak oni sa ty jeho rodiče nastěhovali ke mně, oni
měli tohoto, co jsem měla toho druhého manžela, tož ten byl svobodný a měl jít ještě na vojnu.
Až došel z tej vojny, tož potom za šest roků jsme sa sebrali.“ S druhým manželem si později
v Sudoměřicích koupili dům, nějaké peníze měli z prodeje jiné nemovitosti, ale museli šetřit,
protože banky tehdy nepůjčovaly peníze. Paní Zapletalová zmínila dvě měnové reformy
v letech 1945 a 1953. Hovořili jsme také o tom, že její druhý manžel pracoval často daleko od
domova. „Když dělal v těch Košicích, tak to jezdil jednú za měsíc. V padesátých letech.
V padesátém prvním jsme sa sebrali, a on potom šel dělat tady do Rohatca do tej Armaturky,
pobočka Armaturky z Hodonína. Tam potom dělal. V padesátém druhém se narodila Maruška,
takže to bylo tak v padesátých rokoch. […] Potom mně onemocněl, já jsem ho čtrnáct roků
opatrovala po mrtvici. Dva a půl roka na posteli – oholit, nakrmit, umýt, no zkrátka děcko. Už
je to všecko pryč, jak jsem to mohla prožít, povídám Bože Bože. No nechtěla bych sa vrátit na
ty roky nikdy.“
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Dotazoval jsem se, zda si narátorka mohla občas něco pořídit jen tak pro radost. „Tož
velice jsem si nemohla kupovat pro radost pro sebe, protože děvčicu jsem měla na škole
v internátě, tož to jsme platívali a chlapec ten sa taky učil, ten byl ve Zlíně v učiliště, tož taky
jsme to platívali ty internáty, takže pro mě moc nezbylo, dvě děcka ve světě…“
Řešilo se v družstvu členství v KSČ? „To bylo myslím jedno. Nějak tých lidí nebylo v tem KSČ
tenkrát. Ne, já v žádné straně nikdy, nikdy v ničem.“ A neměla kvůli tomu problémy? „Ne.
Řekli si jedna baba, žádná baba. Já jsem sa do ničeho nikdy nehnala do tej politiky. Jenom když
děvčica studovala na tom internátě v Kroměříži, ona sa dobře učila, povídá jí učitelka, Aničko,
daj toto mamce, tiskopis, nech zajde na Národní výbor, dostaneš nějaké prospěchové [peníze],
dobře sa učíš. Já jsem tam šla na ten Národní výbor, [funkcionář] mig mně to pod nohy,
nedostaneš nic, taky mně nic nedali. Ne. […] Asi sem jim neseděla. Já ji tam udržela, co neudělá
člověk pro děcka.“
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Příloha č. II.: Protokoly o rozhovorech
Protokol o prvním rozhovoru s panem Štěpánem Bučkem
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: Štěpán Buček
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: dům narátora, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 22. 12. 2017
1. rozhovor – životopisné vyprávění (cca 1 hod., 30 min.)
Narátor mi byl doporučen manželi Vladimírou a Josefem Říhovými, rodiči mé partnerky, kteří
trvale žijí v Sudoměřicích a pana Bučka dobře znají. Ten byl o mých záměrech ve stručnosti
předem informován a od počátku s interview včetně nahrávání souhlasil. Rozhovor probíhal
v klidné atmosféře v soukromém domě manželů Bučkových v Sudoměřicích mezi čtyřma
očima. Byl několikrát přerušen (narátorovi zazvonil telefon, dále na stole ležící telefon
manželky, bylo mi nabídnuto občerstvení), což ale, domnívám se, nemělo na vyprávění téměř
žádný dopad. Zdálo se mi, že pan Buček odpovídal s chutí, bylo znát, že je zvyklý „veřejně“
hovořit. Rozsáhle – ve srovnání s tématy „velké“ politiky – popisoval například praktickou
náplň práce funkcionářů v obci, zvláště pak zlepšení, kterých se podařilo v Sudoměřicích
dosáhnout zejména od 60. do 80. let.
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Protokol o druhém rozhovoru s panem Štěpánem Bučkem
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: Štěpán Buček
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: dům narátora, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 6. 5. 2018
2. rozhovor – strukturované vyprávění (cca 1 hod., 50 min.)
Termín druhého rozhovoru neodpovídá orálněhistorickým pravidlům, protože byl uskutečněn
až více než čtyři měsíce po prvním interview. Chyba se stala na straně tazatele, vzhledem ke
vzdálenosti Sudoměřic od místa mého bydliště, tedy Prahy, se mi nepodařilo rozhovor
uskutečnit dříve. Nicméně nemyslím si, že by tato prodleva měla vážné důsledky pro obsah
druhého vyprávění. Také druhý rozhovor se uskutečnil v domě manželů Bučkových mezi
čtyřma očima, opět v klidné atmosféře. V otázkách jsem se hlavně snažil vrátit k období
narátorova dětství a raného mládí v době po druhé světové válce, kterému jsme se v prvním
rozhovoru příliš nevěnovali, a také po motivacích pan Bučka veřejně se angažovat. Dále jsme
probírali významné okamžiky „velkých“ dějin jako roky 1948, 1968, 1989. Rozhovor byl
několikrát přerušen mj. proto, že mi narátor ukazoval některé archivní dokumenty, jako
například článek „Sudoměřický starosta vypráví“, který vyšel v Rudém právu 29. června 1972.
V něm pan Buček mluví mj. o snech, které bylo třeba v obci ještě realizovat.
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Protokol o prvním rozhovoru s paní Marií Bučkovou
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: Marie Bučková
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: dům narátorky, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 16. 6. 2018
1. rozhovor – životopisné vyprávění (cca 1 hod., 13 min.)
Narátorka je dobrou známou matky mé partnerky paní Vladimíry Říhové. S tématy rozhovoru
a záměrem mé práce byla předem v hrubých obrysech seznámena a s rozhovorem souhlasila,
byť si nebyla jistá, zda je vhodnou respondentkou. I z tohoto důvodu si nejspíše přála, aby
rozhovoru byla přítomna i paní Říhová, která však do vyprávění téměř nezasahovala. Už kvůli
lepšímu pocitu paní Bučkové jsem souhlasil. Interview nakonec proběhlo v příjemné a
uvolněné atmosféře na zahradě domu paní Bučkové v Sudoměřicích. Za celou dobu nebyl ničím
přerušen. Narátorka na první otevřenou otázku odpovídala poměrně obšírně, později byla
stručnější, takže jsem kladl častěji otázky a někdy poněkud nesystematicky přeskakoval mezi
různými tématy a obdobími.
Protokol o druhém rozhovoru s paní Marií Bučkovou
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: Marie Bučková
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: dům narátorky, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 7. 7. 2018
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2. rozhovor – strukturované vyprávění (cca 30 min.)
Také druhý rozhovor se vedl za účasti třetí osoby, paní Vladimíry Říhové, narátorčiny
kamarádky, což však podle mě na jeho průběh nemělo podstatný vliv. Interview se uskutečnilo
na zahradě rodinného domu paní Bučkové v klidné atmosféře a vyprávění nebylo ničím
přerušeno. Vzhledem k tomu, že jsme podstatná témata probrali při prvním sezení, pouze jsme
vyjasňovali a zpřesňovali některé nejasnosti.
Protokol o prvním rozhovoru s panem Františkem Janečkem
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: František Janeček
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: dům narátora, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 17. 6. 2018
1. rozhovor – životopisné vyprávění (cca 1 hod., 24 min.)
Narátora jsem oslovil prostřednictvím manželů Vladimíry a Josefa Říhových, rodičů mé
partnerky, kteří dlouhodobě žijí v Sudoměřicích a s panem Janečkem se dobře znají. Narátor
zpočátku rozhovor odmítal, důvody nebyly příliš zřejmé. Jedním z nich možná byla i
zaneprázdněnost pana Janečka, který je přes svůj věk velmi aktivní, například se stará o
vinohrad. Nakonec souhlasil, interview se uskutečnilo v jeho soukromém domě v Sudoměřicích
a neměl jsem pocit, že by mé otázky činily panu Janečkovi potíže. Naopak se neslo v uvolněné
atmosféře. Rozsáhle vyprávěl například o své vojenské službě nebo o své práci řidiče v podniku
Domácí potřeby. Také si dobře vzpomínal na poválečné období a kolektivizaci v Sudoměřicích,
což byla témata, které mě velmi zajímala. Rozhovor proběhl mezi čtyřma očima a nebyl ničím
přerušen.
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Protokol o druhém rozhovoru s panem Františkem Janečkem
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: František Janeček
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: dům narátora, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 3. 11. 2018
2. rozhovor – strukturované vyprávění (cca 15 min.)
Doba mezi prvním o druhým rozhovorem byla poněkud delší. Narátor při našem prvním setkání
s další schůzkou souhlasil. Později dal ale prostřednictvím manželů Říhových najevo, že si ji
již nepřeje. Poté změnil názor, ale v době svých návštěv Sudoměřic jsem jej nezastihl.
Vzhledem k vzdálenosti obce od mého bydliště v Praze jsem se do obce dostal až v listopadu.
Druhý rozhovor nakonec proběhl obdobně jako ten první v poklidné atmosféře. Protože jsem
však měl pocit, že jsme při prvním setkání probrali takříkajíc vše potřebné, byla druhá návštěva
poměrně krátká a pouze jsme vyjasňovali některé předchozí odpovědi. Interview se uskutečnilo
opět v domě pana Janečka v Sudoměřicích bez účasti třetích osob. Bylo jednou krátce
přerušeno, což nemělo na vyprávění vliv.
Protokol o prvním rozhovoru s paní Alžbětou Koštuříkovou
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: Alžběta Koštuříková
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: Dům pokojného stáří, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 30. 3. 2018
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1. rozhovor – životopisné vyprávění (cca 1 hod.)
Interview předběžně dohodli manželé Vladimíra a Josef Říhovi, rodiče mé partnerky, kteří
dlouhodobě žijí v Sudoměřicích a narátorku dobře znají. Souhlas nebylo obtížné získat také
proto, že jsem s paní Koštuříkovou dělal rozhovor už předtím pro seminární práci v kurzu
Dějiny konzumu při studiu oboru Orální historie – soudobé dějiny na FHS UK. Zatímco při
tomto interview v prosinci 2015 se zdálo, že se narátorka cítí nejistě, při našem dalším setkání
již působila uvolněně a zdálo se, že ji baví vyprávět. Rozhovor se uskutečnil v pokoji paní
Koštuříkové v Domě pokojného stáří v Sudoměřicích. Po většinu doby jsme mluvili mezi
čtyřma očima, v průběhu setkání přišel na chvíli narátorčin syn. Paní Koštuříková pokračovala
v povídání prakticky bez přerušení a nezdálo se, že by ji jeho přítomnost jakkoli vyrušila.
Faktem je, že v dané chvíli paní Koštuříková mluvila zrovna o rodině a svých dětech. Nemohu
tedy vyloučit, že synova návštěva odpověď ovlivnila, byť to považuji za nepravděpodobné.
Protokol o druhém rozhovoru s paní Alžbětou Koštuříkovou
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: Alžběta Koštuříková
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: Dům pokojného stáří, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 7. 5. 2018
2. rozhovor – strukturované vyprávění (cca 40 min.)
Také druhý rozhovor se uskutečnil v pokoji paní Koštuříkové v Domě spokojeného stáří
v Sudoměřicích. Po celou dobu jsme hovořili mezi čtyřma očima a setkání opět proběhlo
v klidné, uvolněné atmosféře. Interview bylo jednou přerušeno telefonátem pro narátorku, což,
myslím, nemělo na průběh významný vliv. Paní Koštuříková, stejně jako při předchozím
setkání, odpovídala poměrně obsáhle a domnívám se, že s chutí.
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Protokol o prvním rozhovoru s manželi Macháčkovými
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátoři: Jan Macháček, Marie Macháčková
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: Dům manželů Macháčkových, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 3. 11. 2018
1. rozhovor – životopisné/strukturované vyprávění (cca 1 hod.)
S panem Macháčkem a paní Macháčkovou mě seznámili manželé Říhovi, rodiče mé partnerky,
kteří v Sudoměřicích dlouhodobě žijí a s narátory se dobře znají. Mým původním záměrem
bylo nahrát rozhovor s panem Macháčkem. Mezi vyposlechnutými lidmi v mé práci v dané
době převažovaly ženy a lidé vzešlí spíše z chudších rodin. Požádal jsem tedy manžele Říhovi,
zda by mi nedali tip na narátora-muže, nejlépe takového, jehož rodiče vlastnili větší
hospodářství – aby má práce byla v rámci možností vyvážená. Tomuto profilu odpovídal pan
Macháček, který s návrhem souhlasil. U rozhovoru v sudoměřickém domě manželů
Macháčkových byla přítomna i narátorova paní (na základě předchozích zkušeností jsem se
respondenty nesnažil přemluvit k interview ve dvou – připadalo mi to už vzhledem k místním
zvykům netaktní, a kromě toho rozmluvy za účasti dalších blízkých osob se mi osvědčily.
Výhody v podobě větší pohody pro dotazovaného/dotazovanou se mi zdají důležitější než
hypotetické riziko, že budou vypravěči svá slova korigovat s ohledem na další přítomné). Začal
jsem životopisným interview s panem Macháčkem, paní Macháčková občas manžela
doplňovala či upřesňovala jeho odpovědi. V pozdější fázi rozhovoru už mluvili oba manželé
zhruba stejně často. Protože mi poznámky paní Macháčkové připadaly zajímavé, rozhodl jsem
se pojmout návštěvu jako rodinný rozhovor inspirován prací německých historiků. [viz
WELZER, Herald – MOLLEROVÁ, Sabine – TSCHUGGNALLOVÁ, Karoline: „Můj děda
nebyl nácek". Nacismus a holocaust v rodinné paměti. Praha: Argo, 2010]. Návštěva u manželů
Macháčkových proběhla v srdečné atmosféře, oba narátoři odpovídali se zájmem. Rozhovor
nebyl ničím vyrušen.
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Protokol o druhém rozhovoru s manželi Macháčkovými
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátoři: Marie Macháčková, Jan Macháček
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: Dům manželů Macháčkových, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 20. 12. 2018
2. rozhovor – životopisné/strukturované vyprávění (cca 43 min.)
Na úvod druhého rozhovoru, jenž se znovu uskutečnil v domě manželů Macháčkových
v Sudoměřicích, jsem paní Macháčkovou požádal, zda mohu také s ní udělat životopisné
interview. Narátorka bez váhání souhlasila. Ještě předtím jsem jejímu manželovi položil
několik upřesňujících dotazů, které vycházely z prvního rozhovoru. Druhé vyprávění bylo
v mnoha ohledech podobné prvnímu – jen se otočily role, když více hovořila paní Macháčková
a manžel její odpovědi doplňoval či upřesňoval. Setkání se opět odehrálo v poklidné atmosféře
a nebylo ničím narušeno.
Protokol o prvním rozhovoru s manželi Němečkovými
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátoři: Ludmila Němečková, Antonín Němeček
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: Dům manželů Němečkových, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 26. 8. 2017
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1. rozhovor – životopisné/strukturované vyprávění (cca 1 hod., 16 min)
S paní Němečkovou a panem Němečkem mě seznámili manželé Říhovi, rodiče mé partnerky,
kteří v Sudoměřicích dlouhodobě žijí a s narátory se dobře znají. Na setkání jsem šel se
záměrem hovořit pouze s paní Němečkovou. Mimo jiné i proto, že ve své práci zkoumám
vyprávění rodilých Sudoměřických občanů. Pan Němeček v obci léta bydlí, ale pochází
z nedaleké Hroznové Lhoty. Tak jako u některých dalších návštěv byl pan Němeček interview
přítomen a občas doplňoval či upřesňoval odpovědi své manželky. Vzhledem k tomu, že mi
poznámky pana Němečka připadaly jako obohacující pro mou práci, rozhodl jsem se pojmout
setkání jako rodinný rozhovor. [viz WELZER, Herald – MOLLEROVÁ, Sabine –
TSCHUGGNALLOVÁ, Karoline: „Můj děda nebyl nácek". Nacismus a holocaust v rodinné
paměti. Praha: Argo, 2010].

Setkání se uskutečnilo v domě manželů Němečkových

v Sudoměřicích v příjemné atmosféře. Bylo jednou přerušeno telefonátem pro narátorku, což
průběh schůzky nijak nenarušilo.
Protokol o druhém rozhovoru s manželi Němečkovými
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátoři: Ludmila Němečková, Antonín Němeček
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: Dům manželů Němečkových, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 1. 10. 2017
2. rozhovor – životopisné/strukturované vyprávění (cca 45 min.)
Také druhý rozhovor proběhl v domě manželů Němečkových v Sudoměřicích. Snažil jsem se
rozvinout některá témata z prvního setkání, zejména ta, která se týkala doby kolektivizace a
některých politických událostí jako byly roky 1968 nebo 1989. Stejně jako poprvé hovořila více
paní Němečková, její manžel ji spíše doplňoval.
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Protokol o třetím rozhovoru s panem Němečkem
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: Antonín Němeček
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: Dům manželů Němečkových, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 18. 11. 2017
2. rozhovor – životopisné/strukturované vyprávění (cca 46 min.)
Třetí rozhovor se primárně uskutečnil pro seminární práci v kurzu Terénní praxe ve třetím
semestru studia oboru Orální historie – soudobé dějiny na FHS UK. Po předchozí dohodě
s vyučující Mgr. et Mgr. Lenkou Krátkou, Ph.D. jej zařazuji i do této práce (z tohoto rozhovoru
však v DP čerpám jen minimálně). Interview se uskutečnilo opět v domě manželů
Němečkových, tentokrát však pouze s panem Němečkem. Hlavním tématem byly jeho
dlouholeté zkušenosti řidiče kamionu. Narátor, na rozdíl od své manželky, odpovídal spíše
stručně. Při té samé návštěvě jsem později natočil ještě další rozhovor s paní Němečkovou, jenž
byl použit výhradně pro již zmíněnou seminární práci.
Protokol o prvním rozhovoru s panem Janem Opavským
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: Jan Opavský
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: dům/hostinec narátora, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 22. 7. 2018
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1. rozhovor – životopisné vyprávění (cca 1 hod., 23 min.)
Pan Opavský mi byl doporučen manželi Vladimírou a Josefem Říhovými, rodiči mé partnerky,
kteří trvale žijí v Sudoměřicích a pana Opavského dobře znají. Narátor byl o mých záměrech
ve stručnosti předem informován a od počátku s rozhovorem včetně nahrávání souhlasil.
Rozhovor se uskutečnil na dvoře hostince v Sudoměřicích, který vlastní pan Opavský se svou
manželkou a je de facto součástí jejich rodinného domu. Narátor odpovídal s chutí a se zájmem.
Většinu času interview probíhalo mezi čtyřma očima, později do hostince přišli hosté – přátelé
pana Opavského a měli tendenci do rozhovoru zasahovat (v dobrém úmyslu, ovšem
v neprospěch naší práce). Na chvíli jsem zastavil nahrávání a pak jsme ještě chvíli mluvili,
ovšem atmosféra již nebyla tak poklidná.
Protokol o druhém rozhovoru s panem Janem Opavským
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: Jan Opavský
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: dům/hostinec narátora, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 4. 11. 2018
2. rozhovor – strukturované vyprávění (cca 41 min.)
Druhý rozhovor se uskutečnil s poněkud delší časovou prodlevou, protože se mi nepodařilo
dříve dostat z Prahy do Sudoměřic. Interview se opět uskutečnilo (díky dobrému počasí) na
dvoře hostince, resp. domu narátorovy rodiny. Setkání proběhlo po celou dobu mezi čtyřma
očima, nebylo ničím narušeno. V otázkách jsem se jednak snažil vyčerpat témata, která jsem
měl připravená už pro první schůzku a dále jsem se ptal spíše na některé podrobnosti či
dovysvětlení odpovědí z úvodního interview.
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Protokol o rozhovoru s panem Františkem Procházkou
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: František Procházka
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: dům narátora, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 18. 8. 2018
1. rozhovor – životopisné vyprávění (cca 1 hod., 43 min.)
Interview se podařilo domluvit díky manželům Vladimíře a Josefu Říhovým, kteří žijí
v Sudoměřicích a s rodinou pana Procházky se znají. Narátor s rozhovorem souhlasil. I
vzhledem k jeho vysokému věku (92 let) se setkání uskutečnilo za asistence jeho příbuzných,
kteří mi v některých případech pomáhali s formulováním otázek. Schůzka se uskutečnila na
dvoře narátorova domu v Sudoměřicích. Vyprávění bylo poměrně dlouhé, proto jsem se v jeho
průběhu narátora ptal, jestli není unavený, ale přál si pokračovat. Domnívám se, že pana
Procházku setkání těšilo. Jen vzhledem k jeho horšímu sluchu některé mé otázky možná nebyly
zcela pochopeny, nicméně myslím si, že ve výsledku to nemělo zásadní vliv. Při životopisném
vyprávění narátor většinou neuváděl příslušné roky. Už proto, abych jeho věty nepřerušoval,
resp. zbytečně nekomplikoval rozhovor, nekladl jsem zpřesňující otázky tak často, jako v
některých jiných interview. Rozhovor se uskutečnil pouze jeden. Pan Procházka zemřel jen
nemnoho dnů po našem setkání.
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Protokol o prvním rozhovoru s paní Marií Stružkovou
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: Marie Stružková
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: dům narátorky, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 2. 4. 2018
1. rozhovor – životopisné vyprávění (cca 1 hod., 31 min.)
S narátorkou mě seznámili manželé Vladimíra a Josef Říhovi, kteří paní Stružkovou dobře
znají. Rozhovor se uskutečnil u narátorky doma v Sudoměřicích mezi čtyřma očima. Byl jednou
přerušen, když někdo zazvonil na domovní zvonek a paní Stružková návštěvu rychle vyřídila.
Poté jsme ve vyprávění pokračovali. Celé setkání proběhlo v přátelské a klidné atmosféře.
Nemusel jsem klást mnoho otázek, protože narátorka mluvila obsáhle a s chutí.
Protokol o druhém rozhovoru s paní Marií Stružkovou
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: Marie Stružková
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: dům narátorky, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 5. 5. 2018
2. rozhovor – strukturované vyprávění (cca 52 min.)
Také druhý rozhovor proběhl v příjemné atmosféře mezi čtyřma očima. Tentokrát nebyl ničím
přerušen. Dotazoval jsem se zejména na události v celostátní politice a jejich dopady do
školství, kde narátorka fakticky celý produktivní život působila. V závěru setkání mi paní
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Stružková mj. ukazovala různé archivní fotografie a dokumenty. Domnívám se, že jí rozhovor
bavil.
Protokol o prvním rozhovoru s paní Anežkou Šebestovou
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: Anežka Šebestová
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: dům narátorky, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 21. 7. 2018
1. rozhovor – životopisné vyprávění (cca 1 hod., 15 min.)
S narátorkou mě seznámili manželé Vladimíra a Josef Říhovi, kteří paní Šebestovou dobře
znají. Paní Šebestová byla o mých záměrech předem informována a s rozhovorem souhlasila.
Interview proběhlo u narátorky doma, resp. na dvoře domu v Sudoměřicích mezi čtyřma očima
a nebylo ničím přerušeno. Celé setkání se neslo v příjemné atmosféře.
Protokol o druhém rozhovoru s paní Anežkou Šebestovou
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: Anežka Šebestová
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: dům narátorky, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 22. 12. 2018
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2. rozhovor – strukturované vyprávění (cca 20 min.)
Druhý rozhovor byl nahrán až po delší přestávce. Důvod je na mé straně. I vzhledem ke
vzdálenosti mého bydliště v Praze od Sudoměřic se mi nepodařilo schůzku domluvit dříve.
Interview se opět odehrálo v klidné atmosféře mezi čtyřma očima v domě paní Šebestové
v Sudoměřicích. Nahrávka je několikrát přerušena kvůli technickým problémům s diktafonem.
Na průběh vyprávění to, myslím si, nemělo vliv.
Protokol o prvním rozhovoru s paní Annou Zapletalovou
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: Anna Zapletalová
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: dům narátorky, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 30. 9. 2017
1. rozhovor – životopisné vyprávění (cca 1 hod., 47 min.)
S narátorkou mě seznámili manželé Vladimíra a Josef Říhovi, kteří žijí v Sudoměřicích ve
stejné ulici a dlouhodobě se s ní znají. Narátorka byla o mých záměrech předem informovala a
od počátku s rozhovorem souhlasila. Setkání se uskutečnilo v rodinném domě, kde žije rodina
paní Zapletalové. Domnívám se, že paní Zapletalovou vyprávění bavilo. Vzhledem k jejímu
vysokému věku jsem se v průběhu interview dotazoval, zda ji už mé otázky neunavují,
odpověděla, že nikoli, a že bude ráda pokračovat. Většinu času jsme mluvili mezi čtyřma očima,
během vyprávění do kuchyně, kde jsme seděli u stolu, občas přicházeli příbuzní paní
Zapletalové a někdy i do interview zasahovali. Myslím však, že to na jeho výsledek nemělo
vliv. Nahrávka nebyla přerušena.
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Protokol o druhém rozhovoru s paní Annou Zapletalovou
Projekt: „Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou
válkou a návratem kapitalismu“
Diplomová práce Lukáše Beka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, pracoviště
Orální historie – soudobé dějiny
Narátor: Anna Zapletalová
Tazatel: Lukáš Bek
Místo konání rozhovoru: dům narátorky, Sudoměřice
Datum konání rozhovoru: 19. 11. 2017
2. rozhovor – strukturované vyprávění (cca 42 min.)
Také druhé setkání se uskutečnilo v domě paní Zapletalové v Sudoměřicích v poklidné
atmosféře a nebylo ničím přerušeno, byť stejně jako v prvním případě, v různých chvílích v
průběhu rozhovoru byli přítomni příbuzní paní Zapletalové. I tentokrát narátorka odpovídala se
zjevnou chutí.
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