
Věroslava Závodníková 

Paní Věroslava se narodila 26. srpna 1928 ve vesnici Břežany u Slavkova. 

Dříve nesla vesnice název Fryšava. 

,,My jsme tam byli jako česká kolonie takových třiceti rodin,“ uvádí paní 

Věroslava. Ve vesnici byla česká škola s jednou třídou, kam chodily děti od šesti 

do jedenácti let.  

 Když v roce 1939 vesnici obsadil Hitler, všichni Češi museli do druhého 

dne opustit své domovy. V noci tedy naložili děti a nejdůležitější věci do 

žebřiňáku a odvezli je do vesnice Dolešice, která ještě nebyla zabraná Němci. 

 Nastěhovali je do starého pivovaru. Všechny rodiny dohromady. ,,Do 

školy jsme tam chodit nemohli, bylo tam s námi i teprve čtrnáctidenní děťátko. 

Vařilo se na jediném sporáku, který byl k dispozici,“ vypráví paní Věroslava. 

Bydlely tam pouze maminky a děti, neboť muži museli narukovat. Jídla moc 

neměli, a proto obec nařídila, že jim sedláci musejí dávat 10 litrů mléka, aby se 

děti měly z čeho najíst.  

,,Co my vám máme dávat, vystěhovalcům?“ I s tímto postojem se paní 

Věroslava setkala, ale jak dodává, většina obyvatel je přijala. 

 Po návratu otce paní Věroslavy se přestěhovali do Lískovce na menší 

statek. Byli tam však pouze krátkou dobu, neboť byl otec nespokojen. 

Přestěhovali se tedy na Vysočinu do Vojtěchova u Nového Města na Moravě. 

 V Novém Městě na Moravě paní Věroslava dokončila školní docházku. 

,,Tam se nám moc líbilo, tam ani o válce jsme dohromady nevěděli,“ vzpomíná.  

Ve Vojtěchově zůstali, dokud neskončila válka. Po válce se vrátili zpět do 

Břežan. 

V Břežanech žila rodina Paní Věroslavy v jejich domku společně 

s německými občany, dokud nebyli odsunuti. S Němci dobře vycházeli, ale našli 

se i takoví Češi, kteří jim nadávali. ,,Odsunutí probíhalo tak, že se Němci 

shromáždili na návsi. Nesměli si s sebou skoro nic vzít.“ Po odsunutí Němců 

byla vesnice dosídlena dalšími Čechy. Někteří rabovali a někteří hospodařili na 

statcích. 

Po válce se jako každá mladá dívka chtěla líbit. Bylo málo peněz, proto se 

mohla oblékat jen skromně. Paní Věra vzpomíná na zábavy v poválečných 

letech, na které se velmi těšila. 


