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Narodila jsem se 28. září 1950 v porodnici v Hranicích na Moravě o 15 minut později než moje sestra dvojče 
Venuška. Se sestrou jsme byly nejmladší z 5 dětí. Nejstarší sestra Zdislava se narodila 21. dubna 1943, říkali 
jsme jí Zdiška, Maruška se narodila 28. října 1944 a jediný bratr Čestmír se narodil 2. května 1946. A to ještě 
úplně nejstarší sestra narozená v roce 1942 se jmenovala jako já, tedy Přibyslava, ale zemřela ve 3 měsících 
(údajně psotník nebo syndrom náhlého úmrtí?).  Měli jsme všichni zvláštní staročeská jména, my dvojčata jsme 
se původně měla jmenovat Jasnuška a Zlatuška, ale bohužel to na matrice neprošlo, tak se jmenujeme Václava a 
Přibyslava. Podle maminky, která se jmenovala Drahomíra, měla tato kněžna syna Václava a dceru Přibyslavu, 
tak jsme to se setrou zdědily po ní. Moje jméno mně vždycky připadalo zvláštní, jednak proto, že se tak 
jmenovala naše nejstarší sestra, která umřela a také se mě vždycky všichni ptali, jak mně říkají? Tu otázku 
dodnes nesnáším, tak teď odpovídám buď Přibyslava nebo Přibuška.  
 
Moje paměť sahá do období kolem 2  až 3 let, kdy jsem zůstala sama doma v Radvanicích se stařenkou (tak 
jsme říkali babičce). Moje sestra-dvojče Venuška totiž ležela v nemocnici se zápalem plic a rodiče včetně 
ostatních sourozenců ji jeli navštívit. Údajně prý vyjmenovala všechny přítomné a zeptala se: “A kde je 
Přibuška?“ Pamatuji si, jak jsem ležela doma v proutěné postýlce a stařenka mně něco zpívala. Její oblíbená 
píseň byly „Osiřelo dítě“, možná kvůli tomu, že stařenka skutečně deseti letech osiřela, i když ne úplně, umřela 
jí totiž maminka.  Stařenka mě s Venuškou hlídala docela často, vždycky nám ukazovala barevné obrázky čertů 
a mikulášů a nám se to moc líbilo. Jinak se o nás hodně staraly starší sestry, hlavně Zdiška nás vždy bránila, 
když nám Česťa ubližoval. Bylo to dost často v situaci, kdy jsme si s ním nechtěly hrát dle jeho představ. Česťa 
na nás vždy uplatňoval metodu „cukru a biče“. Pokud jsme ho poslouchaly, tak nám  nosil ze školy „svačinky“, 
které se tam daly koupit. Pokud jsme ale protestovaly, uplatnil na nás svou sílu, byl totiž o 4 roky starší a proti 
nám měl sílu velikou. Asi měl smůlu, že neměl žádného bratra, který by ho trochu usměrnil.  
 
Odmalička jsme měli všichni krušný život, protože naše rodina byla těžce poznamenána jak druhou světovou 
válkou, tak i komunismem, který následoval brzy po jejím skončení. Většina příbuzných z maminčiny strany 
kvůli svému židovskému původu za války zahynula v koncentračních táborech a maminku to poznamenalo na 
celý život. Zejména když v roce 1942 odvlekli Němci její maminku - naši babičku -  do koncentračního tábora. 
A to navzdory tomu, že kvůli našemu dědečkovi konvertovala ke katolíkům, ale byla dál vedena  jako „ovečka“ 
židovské obce. Původně byla babička odvlečena do Terezína, odtud psala mamince,  že má hlad a později 
zahynula při transportu do koncentračního tábora Treblinka v Polsku. Zjistila to totiž Maruška v devadesátých 
letech minulého století, když se jí podařilo získat transportní a úmrtní listy našich příbuzných. Maminka se to 
ale nikdy nedozvěděla, měla za to, že její maminka zahynula v  koncentračním táboře v Osvětimi.   Dokonce se 
tam jednou chtěla podívat, když JZD (jednotné zemědělské družstvo), kde pracovala, tam pořádalo zájezd. 
Naštěstí se tam ale nedostala, protože odjezd byl v noci a ostatní účastníci na ni nečekali, protože si údajně 
mysleli, že rodiče zaspali. Myslím si ale, že to bylo schválně. Ale asi to bylo dobře, protože já sama jsem se při 
návštěvě Osvětimi cítila velice depresivně a nevím, co by to udělalo s maminkou.    Také tatínek válku sám 
těžce odnesl, když byl koncem války  odvlečen do koncentračního tábora, zažil tam velký hlad a bití a vrátil se 
s podlomeným zdravím. Byla to od něj velká odvaha vzít si za války „poloviční židovku“. 
 
Také chapadla komunismu nenechala naši rodinu dlouho čekat. V roce 1950, krátce před mým narozením, 
odvlekli komunisti tatínka do vězení a drželi ho tam 3 týdny. Pak následoval soud v pověstném Uherském 
Hradišti. Samozřejmě byl zmanipulovaný, protože do rodného domu maminky v Kelči se nastěhoval předseda 
národního výboru, velký komunista a údajně za války udavač.  Nejdříve maminku s rodinou vystěhoval do 
jedné místnosti a později potřeboval dům celý.  Záminkou k vystěhování  byla skutečnost, že rodina bydlela 
také v Radvanicích u Přerova a v Kelči prý nepobývala.  Maminka totiž vlastnila „grunt“ (hospodářství) v Kelči 
a tatínek v Radvanicích a oba museli obhospodařovat. Zmanipulovaný  soud odsoudil rodiče k absurdním 
takřka středověkým trestům. Maminka byla odsouzena podmíněně ke 14 dnům tuhého žaláře s jedním tvrdým 
ložem týdně a tatínek byl  odsouzen podmíněně k 21 dnům tuhého žaláře s jedním tvrdým ložem týdně a 
k celkové pokutě 15 tisíc korun. Důvodem tohoto trestu byla např. skutečnost, že sklízeli nezralé obilí, ořechy a 



další nesmysly. Když jsme pak po listopadu 1989 s Venuškou požádaly o jejich rehabilitaci, tak jsme obdržely 
200 korun s tím, že jsme nepředložily potvrzení o zaplacení pokuty! Přitom pokud by ji rodiče nezaplatili, tak 
by šli  do vězení.  
 
Od roku 1950 jsme všichni bydleli v Radvanicích se stařenkou, tatínkovou maminkou.   V padesátých letech to 
bylo velice kruté. Rodiče museli z hospodářství odvádět vysoké dodávky státu, takže nám toho moc nezbývalo. 
Ale to nejhorší nás teprve čekalo. Zhruba od roku 1955 do roku 1956 u nás denně vysedával okresní tajemník 
KSČ a nutil rodiče, aby vstoupili do JZD. Naši odolávali ale nakonec pod hrozbou kriminálu do JZD vstoupili. 
A nestačili se divit. Předsedou JZD se stal komunistický kádr bez jakýchkoliv znalostí o hospodaření (měl 
pouze jednu kozu) a podle toho to hospodaření JZD také vypadalo. My jsme měli na sedmičlennou rodinu 300 
Kč měsíčně, tak jsme třeli pěknou bídu. Měli jsme sice velkou zahradu a mohli si na  ní něco vypěstovat, ale 
živit pět dětí z toho nešlo. Když bylo nejhůř, šel tatínek pracovat do místní cihelny a vydělal si tam pěkné 
peníze. Ale závistivý předseda JZD ho přinutil, aby se vrátil zpátky do JZD. To vynucené členství v JZD bylo 
něco jako novodobé nevolnictví. Ještě v roce 1965, kdy jsme se stěhovali do Kelče, odmítlo JZD dát tatínkovi 
výstupní razítko do občanského průkazu a on se musel o to razítko soudit. Bez výstupního razítka v občanském 
průkazu by totiž tatínka nikde nezaměstnali. Později se situace v JZD trochu zlepšila, ale na nějaké vyskakování 
to nebylo. Také naši starší sourozenci pocítili dopad komunistické mašinerie. Když se v roce 1960 po maturitě 
hlásily starší sestry na vysoké školy, nemohly jít tam, kam chtěly. Zdiška se nakonec místo filosofické fakulty 
musela na stoupit na Pedagogický institut (nyní pedagogická fakulta) a Maruška se pochopitelně nemohla 
dostat z ideových důvodů na medicínu a tak začala studovat nástavbu na zdravotnické škole. Když se byl 
tatínek na obou školách zeptat, proč se tam sestry nedostaly, tak mu bylo sděleno, že to bylo kvůli špatnému 
posudku z Národního výboru v Radvanicích. Údajně v něm byli rodiče vykresleni jako zloději apod. Maruška 
se pak později na medicínu dostala, původně dva roky studovala dálkově, poté v řádném studiu.  Stejně dopadl 
také Česťa, kterého nevzali na střední veterinární školu (dostal se tam sousedův syn), tak byl rok na učňovské 
zemědělské škole, odkud i utekl a potom studoval na střední zemědělské škole a později vystudoval Vysokou 
školu veterinární a také Elektrotechnickou fakultu na ČVUT. My s Venuškou jsme to už měly snazší, základní 
školu jsme končily v roce 1965 a poté jsme studovaly na gymnáziu. I když nějaké náznaky, že by alespoň jedna 
z nás měla studovat na zemědělské škole, tu také byly. Venuška pak ještě studovala v Ostravě nástavbu na 
Střední sociálně právní škole a poté odešla studovat do Prahy Fakultu sociálních věd na Karlově univerzitě a já 
jsme vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kam jsme nastoupila hned po maturitě 
v roce 1968.    
 
V roce 1965 jsme se přestěhovali do Kelče. Ten důvod byl také „komický“. Když nás v padesátých letech 
minulého století vyhnal tehdejší předseda MNV z našeho domu, tak nám  samozřejmě neplatil žádný nájem a 
také dům nijak neudržoval. Nechal jej úplně zdevastovat a v roce 1964 nám MNV v Kelči napsal, abychom 
dům opravili.  Ten dům v Radvanicích, kde jsme do té doby bydleli, byl také na spadnutí a tatínek  již pár let 
sám stavěl dům nový, ale daleko ta stavba nepokročila, takže se rodiče rozhodli, že raději opraví dům v Kelči. 
Maminka měla totiž ke Kelči pořád blíže než k Radvanicím, určitě tam byli lepší sousedi  a znala tam více lidí. 
Lidi v Radvanicích mně totiž připadali závistiví, např. nám záviděli, že se všichni dobře učíme, že máme 
„spoustu peněz“, což bylo komické a ten židovský původ maminky nám také dávali sežrat. Např. jedna starší 
sousedka, kdykoliv  jsme šli s Venuškou kolem jejich domu na nás pokřikovala: „židina jde“.  Já jsem si to 
tenkrát tolik neuvědomovala, ale bylo tam také dost hloupých lidí, dětí. Např. se mě jeden spolužák na vysoké 
škole ptal, jestli jsou v Radvanicích samé hloupé děti. Byl totiž z Přerova, kam chodili na jednu ze základních 
škol také  děti z Radvanic a jeden náš spolužák nevynikal zrovna vysokým intelektem. Ten spolužák z vysoké 
školy se divil, jak může být někdo tak hloupý a také mu přišlo asi divné, že někdo z těch „hloupých“ Radvanic 
může studovat vysokou školu. My s Venuškou jsme chodily na tatínkovu přímluvu v Přerově na jinou bližší 
základní školu, takže jsme intelekt hloupého spolužáka nemohly posoudit. Sice jsme s ním chodily do školy v 
Radvanicích  až do páté třídy, ale tam se to ještě „ztratilo“.  
 
S maminkou jsem si vždycky ráda povídala o její rodině, příbuzných a když měla dobrou náladu, tak také o 
válce, což bylo pro ni velice bolestné. Také jsem se  proto asi nejvíce ze všech sourozenců dozvěděla.   Naše 
babička z maminčiny strany pocházela také z 5 sourozenců, měla na rozdíl od nás 4 bratry. Vdávala se až ve 41 
letech, dědeček byl o 7 let mladší.   Aby si mohla vzít, musela přestoupit ze židovské na katolickou víru a také 
se podle vyprávění maminky podle toho řídila, každou neděli chodila do kostela. Maminka byla jedináček, 
babička o dva její potenciální sourozence přišla. Maminka si byla s babičkou velice blízká, v mládí mě dokonce 



velice štvalo její rčení  po naší příp. kritice jejího počínání: „Maminka to tak také dělala“. Teď už bych se tomu 
ani nedivila. Byla jiná doba. Velký zlom v životě maminky nastal, když jí bylo 13 let. To totiž umřel její 
tatínek, takže dědečka jsme samozřejmě nikdy nepoznali. Velice ji to zasáhlo a záhy se musela začít starat o 
hospodářství. Ve 14 letech odešla studovat do Olomouce hospodyňskou (zemědělskou) školu a od 20 let se již 
sama starala o  hospodářství (tzv. grunt).     Poté, co se maminka v 27 letech vdala, se vlastně musela starat ještě 
o grunt v Radvanicích.  
 
To bylo totiž tak. Tatínek grunt v Radvanicích „zdědil“ po svých bezdětných příbuzných, i  když to nebylo 
úplně předem dané. Tatínek byl nejmladší ze 3 bratrů, bydleli v Dolním Újezdě a stařenka, která měla v rodině 
hlavní slovo, postupovala podle  nepsaných zvyklostí. Nejstarší syn dostane grunt, prostřední syn půjde 
studovat  a nejmladší dostane, co zbude. Nejstarší syn tatínkův bratr Jan se měl původně po svatbě odstěhovat 
do Radvanic, ale tetě se tam nelíbilo. A stařenka nelpěla na Dolním Újezdě, protože tam měli údajně zlého 
souseda. Tak se rodina odstěhovala do Radvanic  a nejstarší bratr Jan zůstal v Dolním Újezdě. Prostřední 
tatínkův bratr František šel původně  studovat na kněze, ale záhy dle informací jeho dcery sestřenice Pavly, 
seminář opustil a začal studovat údajně na vlastní náklady práva. Když se tatínek oženil, maminka 
předpokládala, že tatínek s ní bude hospodařit v Kelči a v Radvanicích budou hospodařit jeho rodiče   a strýc 
František. Ale dědeček brzy zemřel (29.září 1943) a tak nakonec v Radvanicích i v Kelči hospodařili naši 
rodiče. Naštěstí leží Radvanice na úrodné Hané, tak tam úroda dozrávala asi o 14 dní dříve než v Kelči, tak to 
naši jakž takž zvládali i přes vzdálenost mezi Kelčí a Radvanicemi byla asi 35 km. Pak  přišla padesátá léta a 
komunisti rodiče z gruntu v Kelče vyhnali. Maminka si pak vzala s sebou do Radvanic svoji nejbližší příbuznou  
- stařenku, o kterou se starala až do její smrti 30. ledna 1948. Naše stařenka, tatínkova maminka byla velmi 
konzervativní a nerada měnila zažité tradice. Ještě když později tatínek studoval dálkově na střední zemědělské 
škole, velice se jí to nelíbilo. To byl asi také důvod, proč tatínek nechtěl po válce přistoupit na maminčin nápad 
a rychle něco vystudovat - práva, medicínu apod.  a pole pronajmout. Myslím si, že se bál stařenky. Byla to 
škoda, protože tatínek byl velice společenský, rád se dal s kýmkoliv do řeči a nějaké také povolání jako např. 
lékař by mu velice vyhovovalo. Stařenka zemřela v roce 1964 v 85 letech v Dolním Újezdě, kde se o ni  asi 
poslední dva měsíce starali příbuzní z důvodu lékařské péče přímo na místě. Ale asi se jí stejně stýskalo po nás 
a po Radvanicích, kde bydlela v samostatném domku (místnosti na sklepem) a hospodařila si sama podle svého.      
 
Po přestěhování do Kelče v roce 1965 začal tatínek pracovat v DEZE (chemičce) ve Valašském Meziříčí, 
pracoval tam až do 65 let a myslí si, že tam byl spokojený. Maminka pak pobírala zpočátku poloviční invalidní 
důchod ve výši 2 400,-Kč měsíčně a teprve později po přezkoumání jí byl přiznán plný invalidní důchod ve 
výši 480,- Kč měsíčně.  I s tatínkovým výdělkem na DEZE jsme si nemohli moc vyskakovat, protože jsme 
všichni studovala vysokou školu a mohli jsme si to dovolit jen díky sociálním stipendiím. V té době již 
pracovala Zdiška, učila v Kelči, když předtím učila poslední rok vysoké škole v pohraničí ve Štítech a byla to 
dle jejího vyprávění hrůza. Maruška pak na medicíně pobírala závodní stipendium, když po skončení střední 
zdravotní školy pracovala v nemocnici.  
 
             
                   
    


