9. Seznam příloh
Příloha č. 1. Rodný a křestní list léčitelky Kateřiny Tlusté, roz. Tomiškové. Poskytnuto: Soňa
Nováková, 1. 12. 2016.
Příloha č. 2. Rodinná fotografie rodiny Tlustých. Foceno v Moštěnici cca 1910–1912.
Poskytnuto: Soňa Nováková, 1. 12. 2016.
Příloha č. 3. Rodinná fotografie Filomeny Tlusté a příběh Marie Stránské. Foceno
v Moštěnici cca 1914. Poskytnuto: Soňa Nováková, 1. 12. 2016.
Příloha č. 4. Rodinná fotografie Josefa Tlustého z roku cca 1936. Poskytnuto: Soňa
Nováková, 1. 12. 2016.
Příloha č. 5. Fotografie a příběh ruského oficíra Vaňka Bačurina z Voroněže z roku cca 1945.
Poskytnuto: Soňa Nováková, 1. 12. 2016.
Příloha č. 6. Fotografie Antonína Tlustého – kováře a jeho dvou dcer těsně před přesídlením
v roce 1947. Poskytnuto: Soňa Nováková, 9. 12. 2016.
Příloha č. 7. Rodinná fotografie Soňi Šircové z roku 1946 v Ostrohu a nynější fotografie
z návštěvy Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., dne 1. 12. 2016. Poskytnuto: Soňa
Nováková, 1. 12. 2016.
Příloha č. 8. Babička/léčitelka Anna Legnerová z Kupičova na Volyni se svou rodinou ve 20.
letech 20. století. Poskytnuto: Miloslava Žáková, 26. 10. 2016.
Příloha č. 9. Babička/léčitelka Anna Legnerová z Kupičova na Volyni
dědečkova/manželova hrobu v roce 1946. Poskytnuto: Miloslava Žáková, 26. 10. 2016.

u

Příloha č. 10. Paní doktorka Miloslava Žáková (uprostřed), Kupičov na Volyni. Poskytnuto:
Miloslava Žáková, 26. 10. 2016.
Příloha č. 11. Obydlí paní doktorky Miloslavy Žákové v Kupičově na Volyni v 90. letech 20.
století. Poskytnuto: Miloslava Žáková, 26. 10. 2016.
Příloha č. 12. Vzpomínka Jaromíry Němcové Ničové, nar. 1945, na léčení nemocí na Volyni.
Poskytnuto: Jaromíra Němcová Ničová, 5. 11. 2016.
Příloha č. 13. Vzpomínka Miroslava Němce, nar. 1932, na nemoci a jejich léčení v období 2.
světové války na Volyni. Poskytnuto: Miroslav Němec, 13. 11. 2016.
Příloha č. 14. Vzpomínka na babičku. Modlitba a léčba pomocí cukru. Poskytnuto: Olga
Fečíková (Fechyk), 8. 12. 2016.

10. Přílohy
Příloha č. 1. Rodný a křestní list léčitelky Kateřiny Tlusté, roz. Tomiškové. Poskytnuto: Soňa
Nováková, 1. 12. 2016.

Příloha č. 2. Rodinná fotografie rodiny Tlustých. Foceno v Moštěnici cca 1910–1912.
Poskytnuto: Soňa Nováková, 1. 12. 2016.

Komentář paní Soňi Novákové, roz. Šircové k této fotografii:
Zprava v popředí: Kateřina Tlustá, léčitelka, maminka všech dětí zde vyfocených a babička
vypravěčky Soňi Novákové, roz. Šircové, uprostřed nejmladší Antonín Tlustý (jemuž později
zabili banderovci ženu i dítě, další dcera zemřela po operaci slepého střeva v Mariánských
lázních), vlevo Josef Tlustý – kovář, otec dětí zde vyfocených.
Druhá řada zprava: František Tlustý, nejstarší syn, Filomena Tlustá, později Šircová
(maminka vypravěčky Soňi Novákové, roz. Šircové), Josef Tlustý (později deportovaný na
Sibiř), Václav Tlustý – kovář a Vladimír Tlustý – švec.
Na fotografii chybí ještě sedmé dítě Kateřiny a Josefa Tlustých – dcera Marie, která byla
v době focení již provdána. Její příběh a fotografie viz níže, příloha č. 3.

Příloha č. 3. Rodinná fotografie Filomeny Tlusté a
příběh Marie Stránské. Foceno v Moštěnici cca 1914.
Poskytnuto: Soňa Nováková, 1. 12. 2016.

Komentář paní Soňi Novákové, roz. Šircové k této
fotografii:
„Zprava, ta větší, je maminka, Filomena Tlustá,
provdaná Šircová, vlevo je její sestra Marie, moje
teta, Marie Tlustá. …Ta teta Marie se provdala
pitomě, chodila 8 roků s panem Mužíkem, on ji
nechal, rodiče mu namluvili jinou nevěstu, že Marie
je málo zámožná. Jí to byla v té vesnici, to víte,
hrozně hanba, maminka říkala, že chtěla vypít
utrejch, chtěla se otrávit vitriolem. Tak jí dohodili
pana Stránskýho a ten Stránskej jezdil s kočárem,
rukavičky na rukou, prsteny, říkali, že má mlejn u
Kyjeva. Až teprve báťuška jí řekl, jestli viděla jeho
ruce, jakou on má nemoc, on měl takový mozoly. A že
to může být dědičné. Teď to byl den před
svatbou…teta byla zoufalá, styděla se odříct svatbu,
už byli hosté sjetí, tak ta svatba se uskutečnila. Ty
mozoly měl i na nohou. No, život s ním neměla
jednoduchý. Odešli do toho Kyjeva, jenže on ten
mlejn měl pronajatej, zpachtovanej, jak se říká, nebyl
majitelem. A přišla revoluce a každej, kdo nosil kravatu a klobouk, tak byl prostě ‚buržuj‘.
Tak oni to tam všechno nechali, posbírali si jenom nějaký zlato, co měli, poslali si kontejner
s nějakými věcmi – to se samozřejmě ztratilo, vrátili se na Moštěnici, tam měla teta svůj podíl
polnosti, nevím, snad 5–6 hektarů. Za to zlato si tam postavili domeček a tam žili. Přijela
s nimi i jejich dcera Helenka, narodila se tam u toho Kyjeva, bohužel měla taky tyhlety
mozoly na rukou a nohou, ale byla hrozně hezká, chytrá, prostě milá holka. Vzal si ji místní
Polák Domański, dělal listonoše a jako první ve vsi měl jízdní kolo. Ale přišla válka a
Stanislav Domański musel narukovat. Naštěstí ho jako řadového vojáka pustili domů,
důstojníky z polské armády poslali Rusové na Sibiř nebo rovnou zabili. Během jedné noci
banderovci zavraždili celou rodinu starých Domańských…tak se Helenka se Stanislavem
odebrali do Ostrohu. Taky se později Helenka dozvěděla od jednoho banderovce, co se vzdal
Němcům a sloužil pak v Ostrohu jako policajt po odchodu Němců, že byl kůli nim za trest
dvakrát poslaný do Haliče, že je nezabil – nesplnil rozkaz. Banderovci vraždili hlavně Poláky.
Tak přežili…“

Příloha č. 4. Rodinná fotografie Josefa
Tlustého z roku cca 1936. Poskytnuto: Soňa
Nováková, 1. 12. 2016.

Komentář paní Soňi Novákové, roz. Šircové
k této fotografii:
„Dědová Hora v roce 1920 zůstala pod Ruskou
vládou, byla to první vesnička na ruské straně a
první dům rodiny Tlustých. My jsme se s nimi
nemohli stýkat. Můj dědeček když chtěl vidět
svoje vnoučata, tak jel s jedním Ukrajincem, co
tam měl pole a na poli jako kopal, Tlustých šli
na zahradu trhat trávu a viděli se, hovořit spolu
nemohli. Jedna moje starší sestřenice mi
říkala, že když si doma v Moštěnici vylezly na
vysokou třešeň, viděly Tlustých domek, později
prý Rusové postavili plot z proutí a už nic
neviděly. (…) Přišly zlé roky, čistky –
samozřejmě, že strýce odvezli neznámo kam.
Rodina se musela odstěhovat 70 km hlouběji do Ruska. Bratranec Václav mi říkal, že šli s
maminkou a hledali ubytování, každý se je bál ubytovat, protože jejich tatínek byl považován
za škůdce vlasti. Ubytovala je jedna paní, která měla též muže vyvezeného na Sibiři a žila na
samotě – chůtory. Maminka chodila pracovat do kolchozu. Byli tam asi 3 roky, než začala
válka, potom se vrátili do své domoviny.“
Kde nakonec Josef Tlustý skončil, nikdo z rodiny netušil. Odvezen byl někdy v roce 1936,
„snad jen proto, že měl příbuzný v Polsku – nás.“ Pan Josef Tlustý, nar. 1892, působil jeden
čas ve vsi jako starosta, „byl váženým člověkem“. „Když někoho NKVD – policie sebrala a
nikdo nevěděl, kde ten člověk je, většinou se odvezli na Sibiř. Proto lidé říkali, odvezli ho na
Sibiř.“ Poslední zprávy o něm pochází od tatínka paní Soňi Novákové, roz. Šircové, který se
ve Svobodově armádě sešel s člověkem, který na Sibiři se strýcem Josefem Tlustým pracoval.
Oba prý prováděli v podzemních točkách – krytech kovářské práce a někde poměrně blízko
domova. Oba uvažovali o útěku, Josef Tlustý jej nakonec odmítl, nechtěl ohrozit své dva
syny. Druhému vojákovi se útěk podařil. Rodina nikdy od strýce neobdržela žádnou zprávu,
neví se, kde a za jakých podmínek zemřel.

Příloha č. 5. Fotografie a příběh ruského oficíra
Vaňky Bačurina z Voroněže z roku cca 1945.
Poskytnuto: Soňa Nováková, 1. 12. 2016.

Komentář paní Soňi Novákové, roz. Šircové
k této fotografii:
„…Tady mám pár fotek ruských vojáků, co jsme
měli u nás v Ostrohu na bytě. První k nám přišel
Vaňka Bačurin z Voroněže, mám tady jeho fotku
s věnováním (…) Večer, když se přihasil
s batohem a se vším, tak maminka teprve šla a
otevřela druhou světnici, přivezl si s sebou
kamaráda Víťu, nevím odkud, byl to mladej kluk,
bylo mu 21, měl na sobě asi 16 ran, jizev.
Onemocněl, měl velké horečky, maminka mu
dávala obklady, všechno. Přijel lékař, chtěl ho
odvézt do nemocnice, ale on říkal, že nepůjde.
Maminka řekla, že když tam bude doktor jezdit,
tak jo, zůstane, a vyléčila ho. Potom, když už
bylo po vyléčení, ukazoval, že měl pod
polštářem pistoli a říkal, že všech nemocnic měl plné zuby, že kdyby ho chtěli násilím odvézt,
že by se zastřelil. Přišel děkovnej dopis od jeho rodičů, byl to veselej kluk, hodně si se mnou
hrál a tak. Pak s sebou měli jednoho pucáka, to byl jejich sluha a toho si nepamatuju, jak se
jmenoval, byl obuvník a mně ušil botičky a to bylo něco! Ale ten Vaňka Bačurin, pamatuji si,
že si s maminkou povídali, on byl velitelem, že musel posílat lidi do boje, věděl, že je posílá na
smrt, ale musel a polovičku se mu jich vrátilo. Ale musel poslat.“

Příloha č. 6. Fotografie Antonína Tlustého – kováře a jeho dvou dcer těsně před přesídlením
v roce 1947. Poskytnuto: Soňa Nováková, 9. 12. 2016.

Příloha č. 7. Rodinná fotografie Soňi Šircové z roku 1946 v Ostrohu a nynější fotografie
z návštěvy Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., dne 1. 12. 2016. Poskytnuto: Soňa
Nováková, 1. 12. 2016.

Komentář paní Soňi Novákové, roz. Šircové k první fotografii:
„To je fotka z doby, kdy jsem odjížděla – to mám z angory udělanou čepici, tam se dělala,
vyčesávala vlna a je to uháčkovaný. A ten kabátek mám ušitej z vojenskýho kabátu, protože
byla bída, to víte…“

Příloha č. 8. Babička/léčitelka Anna Legnerová, roz. Svobodová (1875–1947) z Kupičova na
Volyni se svou rodinou ve 20. letech 20. století. V popředí spolu s manželem, dědečkem paní
Miloslavy Žákové (nar. 1933). Poskytnuto: Miloslava Žáková, 26. 10. a 7. 11. 2016.

Komentář paní doktorky Žákové, roz. Legnerové k této fotografii: „…vpředu je babička s
dědečkem (děda zemřel v r. 1938, babička v r. 1947, 4 měsíce po přesídlení do Čech, ve věku
72 let. Vůbec nebyla nemocná a najednou dostala rychlou rakovinu žaludku).
Na fotografii je v druhé řadě zleva strýček Josef, nar. 1901 (padl jako voják Svobodovy
armády u Vyšného Komárniku), neměli s tetičkou Emou děti. On měl děti rád, a tak nás každý
den navštěvoval a se mnou a s bratrem si hrál. Byl manuálně velice šikovný a vyráběl nám
různé dřevěné hračky. Mně dokonce vyrobil lyže, které mi všechny děti záviděly. Když padl,
proplakala jsem celý den.
Uprostřed je tetička Marjánka, která byla z dětí nejstarší. Tu jsem vůbec nepoznala, protože
zemřela při porodu ještě před mým narozením.
Vpravo je můj tatínek Václav, nejmladší (1903). Byli jsme mu s bratrem podobní. Byl blonďák
a měl modré oči po babičce (starší sourozenci byli tmaví po dědovi). O babičce a dědovi bych
mohla dlouze vyprávět…
Fotografie rodiny byla pořízena někdy v 20. letech 20. století (řekla bych, že v 1. polovině,
protože jsou ještě všichni hodně mladí a děti jsou ještě svobodné. Moji rodiče se brali v r.
1930 a starší sourozenci jistě ještě dřív – nevím přesně, kdy).“

Příloha č. 9. Babička/léčitelka Anna Legnerová z Kupičova na Volyni u
dědečkova/manželova hrobu v roce 1946. Poskytnuto: Miloslava Žáková, 26. 10. a 7. 11.
2016.

Komentář paní doktorky Žákové, roz. Legnerové k této fotografii: „Fotografie u dědečkova
hrobu byla pořízena asi v r. 1946 (babičce tedy bylo asi 71), protože v březnu 1947 jsme jeli
do Čech, a to byl ještě sníh. V srpnu 1946 totiž byla podepsána smlouva o reemigraci a od té
doby jsme už na nic jiného nemysleli než na to, že pojedeme do Čech (my děti jsme už ani
nechtěly na podzim nastoupit do školy). Fotka s kamarádkami (viz níže – poznámka V.B.)
byla pořízena přibližně v téže době.“

Příloha č. 10. Paní doktorka Miloslava
Žáková, roz. Legnerová (uprostřed),
Kupičov na Volyni (1946). Poskytnuto:
Miloslava Žáková, 26. 10. a 7. 11. 2016.

Komentář paní doktorky Žákové, roz.
Legnerové k této fotografii: „…abyste
viděla, jak jsem vypadala, když mě
začalo zajímat to zaříkávání. Bylo mi asi
12 let (jsem ta uprostřed). Mimochodem,
ty šaty mi ušila babička z pánské košile,
kterou maminka někde "vyšmelila", na
ručním šicím stroji.“

Příloha č. 11. Obydlí paní doktorky Miloslavy Žákové, roz. Legnerové v Kupičově na Volyni
v 90. letech 20. století.
Poskytnuto: Miloslava Žáková, 26. 10. 2016.

Komentář paní doktorky Žákové, roz. Legnerové k této fotografii: „Děda s babičkou měli
výměnek s tím posledním oknem, ale děda, který mě miloval, bohužel umřel, když mi byly tři
roky. Babička s námi přijela do Čech úplně zdravá, ale za čtyři měsíce zemřela na žaludeční
nádor.“

Příloha č. 12. Vzpomínka Jaromíry Němcové Ničové, nar. 1945, na léčení nemocí na Volyni.
Poskytnuto: Jaromíra Němcová Ničová, 3. 11. 2016.

Léčení nemoci na Volyni
Narodila jsem se v roce 1945 v Hlinsku. Porod prý byl velice těžký, ale my dvě
statečná volyňská děvčata, s pomocí porodní báby a tety lékařky, jsme to zvládly. Mamička si
z Volyně do Čech přinesla spoustu svérázných způsobů jak nás děti léčit bez penicilinu.
Hlavně při nachlazeních a horečkách. Nejdříve bylinkový čaj, pak nás zabalila do
mokrého prostěradla jako mimino, obalila peřinama, jen nám koukal kousek obličeje. Pak u
nás celou proceduru proseděla, utírala nám pot z oličeje a vyprávěla pohádky. Až jsme se
vypotili, umyla nás a vydrhla suchým hadrem. Bylo to velmi účinné. Hodně se používala jedlá
soda na žaludek a na drobné ranky.
Tatíček vyprávěl, že jako dítě měl veliké potíže se žaludkem, vyléčili ho pelyňkovým
čajem a sladkou smetanou. Věřil tomu tak moc, že pelyněk žvýkal jen tak, nejen v čaji s
medem. Med se také míchal se sodou například při ošetření menších poranění.
Při vysokých horečkách zabírá natírání vodou s octem nebo zábaly z octové vody.
Nejlépe je zabalit nohy do hadrů namočených do octové vody a stejným roztokem tělo potírat,
velmi rychle to snižuje teplotu, zabírá, když už hrozí tělu kolaps z přehřátí. To mám
vyzkoušené osobně. Účinný je také sok z brambor na žaludek. Brambory nesmí mít klíčky a
je to zdravé a proti sodě neškodné a dlouhodobě použitelné bez vedlejších účinků. Různé
způsoby dýchání a napařování obličeje při nachlazení a ucpaných nosních dutinách. Nad
hrncem s horkou vodou, ve které je sůl nebo bylinky, se naklonit se zakrytou hlavou ručníkem
a dýchat horkou páru. Nebo dýchání páry z uvařených horkých brambor ve slupce. Na
opařeniny přiložit bílek z vajec nebo kvašené zelí. Při rekonvalescenci na posílení hlavně
slepičí vývar.
Je to jen zlomek z toho, co všechno tenkrát lidé znali z našich přírodních léků a hlavně
uměli to používat. Obzvláště ženy a s věkem zkušenosti přibývá. V mládí čarovaly krásou a v
pozdním věku znalostmi o bylinkách a léčení. Tudíž z krásné čarodějky dozrání ve starou
moudrou čarodějnici.
Brno 3. 11. 2016

Jaromíra Němcová Ničová

Příloha č. 13. Vzpomínka Miroslava Němce, nar. 1932, na nemoci a jejich léčení v období 2.
světové války na Volyni. Poskytnuto: Miroslav Němec, 1. 11. 2016.
Nemoci a jejich léčení v období 2. světové války na Volyni
Dobu války naše rodina prožívala v malé české obci Zálesí na Ukrajině, nedaleko měst
Zdolbunovo, Rovno (20 a 29 km) a asi 5 km od městečka Mizoč. Na začátku tam vládli Poláci, po
vypuknutí války 1. 9. 1939 kraj okupovali Sověti a od července 1941 do března 1943 jsme byli
pod okupací hitlerovského Německa a potom znovu Sovětské Rusko.
Vesnička byla vzdálená od veškeré infrastruktury, nebyly tam telefon, elektřina, plyn,
vodovod, lékařská péče ani obchodní síť, natož lékárna, neexistovala tam žádná doprava. Chodilo
se pěšky nebo se jezdilo koňskými povozy. Obyvatelé si postavili svoji českou školu a byla tam
hospoda, která za války nefungovala. Takže i v bezválečné době tam byla lékařská pomoc velmi
těžko dostupná, během války nedostupná. Nebyly vůbec žádné léky, obvazový materiál, pomůcky,
sádra ani teploměry. Takže si lidé museli pomáhat sami. Objevili se mezi nimi různí odborníci,
kteří dokázali pomoct dle svých schopností a možností. Například válka – neválka, lidé se stále
ženili, milovali a rodily se děti. A ve vesnici žila nedaleko nás paní Čechová, porodní bába, která
odrodila děti v celé vesnici i v širokém okolí. Tak se tam narodily i dvě moje sestřičky v době
nejkrutější války (květen 1942 a únor 1945). Bylinkářky, které zase sbíraly léčivé rostliny apod.,
pomáhaly při různých nemocech. Stejně tak lidé nepřestali mít nejrůznější úrazy a zlomeniny. V
sousední obci České Hulči žil sedlák Kovanda, který prodělal 1. svět. válku jako felčar na frontě a
objevil v sobě sensibilní schopnosti, takže dokázal spravit bez rentgenu každou, i tu nejtěžší
zlomeninu, ale museli mu zraněného přivézt formankou k němu a kilo sádla. Sádlo potřeboval na
hojivou mast, kterou vyráběl z kostivalu a používal na zlomeniny. Jinak za ošetření nic nechtěl jen
zaplatit dřevo na dlahy. Uměl to mimořádně perfektně. Sváželi k němu všechny zlomeniny ze
široka daleka. Vyléčil také moji maminku, která si při pádu ze stromu zlomila pánevní kost. A také
mého kamaráda, který si při nárazu sáněk rozdrtil holenní kosti obou noh. Oba se spravili bez
následku po čtyřech týdnech.
Pokud šlo o drobná poranění nás kluků, byly to odřeniny, ukopnuté kůže na palci nohy a
drobné řezné ranky. Palec jsme omyli vodou, opláchli utržený list jitrocelu, přiložili na zraněný
prst a omotali provázkem, zhojilo se to obvykle bez hnisání. Nepříjemné byly a těžko se hojily
omrzliny, které při častých mrazech pod mínus 30 stupňů Celsia se u dětí vyskytovaly často.
Omrzliny jsme léčili jelením a zaječím lojem.
Horší to bylo s nemocemi. Rýmy, nachlazení, kašel se léčil čaji s bylinkami a
medem. Nejčastějí šípkový, meduňkový, mátový, třezalkový, pelyňkový a další čaje nás stavěly
na nohy. Pochopitelně sem patřily zábaly a silné pocení, což rodiče s oblibou používali. Citrony
nebyly. Přišla-li angina, používal se drastický postup. Na ukazovák se po umytí rukou nabralo
sádlo a prst se strčil nemocnému hluboko do krku, každá mandle se nazvedla a podmázla sádlem.
Pro děti to bylo dost nepříjemné. Obvykle stačily tři dny a tři podmáznutí a bylo po angině.
Tuberkuloza byla léčená psím sádlem. Revmatismus kopřivami a koupelemi i pitím čajů z kopřiv.
Někdy také čaji z přesličky. Používaly se nejrůznějši masti na bázi sádla s kostivalem nebo
mazání samohonky a kostivalu, k natírání bolavých míst.
Velmi nepříjemná, častá a úmorná, byla průjmová onemocnění. Tam se tomu lidově říkalo
dezinterie. V řadě případů končila smrtí nemocného. Léčebný postup byl následující, uvařil se
silný čaj ze zeměžluče, jehož pití v mnoha případech spolu s dietou pomohlo. Hodně lidí ale
zemřelo na dehydrataci, infuze tenkrát nebyly dostupné. Pravděpodobně šlo o různé typy
salmonely.
Neléčitelné byly tehdy dětské spály, když dítě onemocnělo spálou, tak rodiče už hned
nechali dělat rakvičku.
Tak asi vypadala zdravotní péče za války u nás, bylo to ovšem v každém místě asi jiné.
Když nebyla pomoc, lidé prostě umírali a bralo se to jako samozřejmá součást života.
1. listopadu 2016
Miroslav Němec

Příloha č. 14. Vzpomínka na babičku. Modlitba a léčba pomocí cukru. Poskytnuto: Olga
Fečíková (v anglické transkripci Fechyk), 8. 12. 2016.

