
Růžena Šorejsová 

Růžena Šorejsová (tehdy Šulcová) se narodila 29. června 1933 do chalupnické rodiny 

nedaleko Mnichova Hradiště ve vesničce jménem Hoškovice. 

Její matka po úrazu přišla o nohu, a proto Růžena již od mala pomáhala na poli, na dvoře i 

v domácnosti. Nikdy jí nikdo nečetl knihy pro děti. Nikdy neměla hromadu hraček, na které 

jsme zvyklí dnes. 

Když Růžena chodila do 4. třídy, tak se režim změnil k nepoznání. 

6 let musela žít v zatemněném domě a ve strachu z německých okupantů. 

Jelikož její rodina vlastnila pole, tak nedostávali žádné jídlo na příděl, ve škole se učili 

německy, což Růženě šlo mnohem lépe než pozdější ruština. Za války několikrát porazili 

prase, i když to bylo v rozporu s německým nařízením a prodávali na černo mléko. 

Když válka skončila, tak stejně jako většina ostatních s radostí vítala ruské vojáky. Čím déle 

zde však byli, tím více se jich začínala bát. Ve škole se začali učit rusky, od ženy, která žila 

několik let v Rusku, učitelka to však rozhodně nebyla. 

Po roce 1948 přišly špatné časy, komunisté se snažili omezovat soukromé zemědělce, kde se 

dalo. Přesto se ve svých 20 letech provdala, možná, i protože doufala, že se pomoci sňatku 

dostane z toho hrozného lovu na soukromé zemědělce. To se však nezdařilo. Její muž byl 

navíc označen za kulaka a musel proto zastávat pomocné zednické práce. 

V této době se Růženě také narodí její první dcera. Růžena byla však natolik zatížena prací na 

poli že dceru každý den v kočárku brala s sebou na pole. 

Nakonec se přeci jen dostala z pole pryč. 

Růžena začala sloužit v nedalekých Přestavlkách v kuchyni. Toto místo však není o moc 

jednodušší, právě naopak, neúprosný limit nákladů, nedostatečné vybavení kuchyně a 

vysoký počet porcí způsobil zmatky a to, že v kuchyni se často nestíhala zadaná práce. 

V roce 1976 Růžena odchází z kuchyně, aby vzala místo prodavačky v ochodu s nábytkem 

v Mnichově Hradišti. V obchodě byl však tehdy velký nedostatek zboží napříč všemi 

kategoriemi. V tomto obchodě pracovala do revoluce v roce 1989 a ještě dlouho po ní. 

Dnes je paní Šorejsové 85 let a stále bydlí ve svém rodném domě. Její rodina jí jezdí 

pravidelně navštěvovat. Žije mezi ostatními lidmi, i když její život se s životem lidí kolem 

často ani nedá srovnávat. 


