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Paní Kristina Patočková rozená Hockeová se narodila v roce 1941 v Praze na Vinohradech. 

“Jsem ze smíšeného manželství, otec byl Němec, sudetský Němec, z Českých Budějovic.,, 

Protože se maminka provdala za Němce, tak ji její sousedka s koncem války udala, jelikož Češi 

po druhé světové válce neměli Němce v oblibě. Díky tomu se maminka neoprávněně dostala 

do vězení na pět let. 

“Tak ta paní přišla, tu mámu udala, že je Němka, a že něco tam namluvila, asi něco jinýho, tak 

mamku zavřeli. A tam se s tím nepárali, ta zkrátka na pět let, takovej papír žlutej, na cyklostroji 

napsaný takový ty hlavní věci a doplněný jejími iniciály. No a bylo to a šla a seděla pět let.,, 

Maminka byla ve vězení, tatínek od rodiny odešel, proto paní Patočková se svou o pět let starší 

sestrou bydlely u babičky, která byla v té době již vážně nemocná a nebyla schopná se o vnučky 

starat. Paní Patočkovou tak zodpovědně hlídala její jedenáctiletá sestra. 

“A tak babička se o nás starala, měla jsem ještě sestru, ta byla o pět let starší a můžu vám 

říct, že se o mě v jedenácti letech musela tak starat, že babička byla na smrtelný posteli, 

maminka seděla v kriminále.,, 

 

Obr. 1: Paní Patočková a studentský tým při natáčení v listopadu 2021. 

Kvůli této nelehké situaci se sestry postupem času dostaly do dětského domova v Horšovském 

Týně, kde byly svěřeny do rukou jeptišek. V paměti odsud utkvěla i tato příhoda: 

„Tak se nějaká čokoláda ztratila a oni řekly, kdo se přizná, že dostane ještě čokoládu navíc, 

no tak já sem se přiznala. Tak mě tam řezaly lískovkou přes ruce, takhle nastavit ruce, a teď 

se do toho to. Až tam vlítla moje sestra a řekla, nechte ji bejt, ona žádnou čokoládu 

nesebrala.“ 



Po propuštění maminky z vězení se ona, její děti a její nový manžel, který se k mamince a ani 

k dětem nechoval hezky, odstěhovali do Loukova u Mnichova Hradiště. Maminka si našla 

práci jako kuchařka. Kuchařkou se později stala její dcera paní Patočková. Výrazná životní 

změna nastala u paní Patočkové po svatbě. 

„Já jsem neměla hezký mládí, já jsem až v osmnácti létech, po osmnácti létech se provdala, 

tak teprve jsem pak poznala, co je vůbec domov. U těch Patočků to teda fungovalo.“ 

Nakonec se se svým manželem odstěhovala do Přepeř u Turnova, kde žije dodnes. 

“No a pak jsme si koupili v Přepeřích domek a dali jsme si ho trošku do pořádku a v něm do 

dneška bydlím ...,, 


