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Vlasta Faktorová
• Rozená Daňková

• Narodila se 7.2.1923 v Sedlčanech 
v ulici 28. října číslo 173.

• Byla to už 2. dcera svých rodičů.

• Její otec byl dvorním ševcem u 
císaře ve Vídni.

• Její matka pracovala u herečky ve 
Vídni.

• Po první válce se oba vrátili do 
Sedlčan a vzali se.

• Vlasta Faktorová v roce 1940



Maturita
• Vlasta studovala na obchodní akademii v Táboře.

• Maturity se měly dělat v červnu,
ale 5.3. 1943 za nimi přišel třídní 
a řekl jim, ať okamžitě jedou domů,
že v sobotu a v neděli dělají 
maturitu.

• Maturita dopadla dobře.



Vystěhování
• V květnu slyšeli v rozhlase, že se 

mají Sedlčany vystěhovat do tří 
měsíců.

• Daňkovi měli velký krám s 
botami a nevěděli, kam to mají 
dát.

• Schovali je pod podlahu na 
půdě. Měli plný strop bot a kůží 
a mysleli si, že až budou 
bombardovat, tak jim budou lítat 
boty.



• Vlasta Faktorová pracovala ve firmě 
pana Sýkory v Sedlčanech.

• Pan Sýkora její rodině nabídl byt v 
Kamýku nad Vltavou.

• Nebylo tam mnoho místa.

• Když bylo stanné právo, tak se 
nesmělo po osmé hodině večer 
vycházet z domu.

• Do Kamýku nejezdily autobusy a tak 
museli jezdit na kole, lyžích nebo na 
jiných věcech.



Ausweis
• Sedlčany, když byly vystěhované, 

tak ti, co tam pracovali, museli 
mít zvláštní průkaz, který se 
nazýval ausweis. A vždy, když jeli 
do Kamýku, tak na konci ulice 
stál voják a museli se mu 
prokázat.

• Roku 1944 přivezlo nákladní auto 
vystěhovalce a dovolili jim jít na 
hřbitov (na Dušičky).



Revoluce
• Po revoluci byl Kamýcký most  

podminovaný, takže měli ve 
sklepě vanu, necky, peřiny a 
chodili tam spát.

• V neděli večer jim vzali rádia a 
zrovna říkali ,,vlasovci zachránili 
Prahu“ a všichni odnesli rádia na 
manství.

• Fotka z r. 1945, kde jsou všichni 
vystěhovaní v Kamýku.



Američané
• 8.5. 1945 byl dusot v ulici a děti 

křičely „Američané jsou tady“!

• Všichni vyběhli ven a zřejmě jeli 
na manství, kde byli Němci a jeli 
domlouvat kapitulaci.

• Byly tam dva džípy a jeden 
major.

• Na zahradě rostly bezy a Vlasta 
Faktorová je šla utrhnout, aby 
jim poděkovala za osvobození.

• Složila si anglicky větu a něco mu 
říkala a on jí říkal, že hoří Hrad, 
ale ona hořela Staroměstská 
radnice.

• Foto z r. 1941



Rusové
• V noci u Daňků v Kamýku někdo 

mlátil na dveře. Byl to zarostlý 
černý chlap a říkal, že když ho 
nepustí, tak jim vypálí chalupu.

• Do Kamýku přijely dva autobusy 
a v jednom byly látky na boty a 
ve druhým byly boty, a tak se 
vědělo, že Rusové kradou.

• Boty si vzali jako kořist a jednu 
její spolužačku i znásilnili.

• Foto z r. 1957



Sestra
• 11.9. 1945 byla strašná vedra a 

Vlasty sestra celý den plela 
trávu. Večer šla na druhou 
stranu než do Kamýku.

• Matka šla ještě ten den pěšky 
pro doktora a sestru odvezli do 
nemocnice.

• Vážila tam asi jen 20 kg. Když 
tam za ní její otec za týden jel, už 
byla v márnici.

• Vlasta Faktorová se sestrou



Jejich dům
• Když přišli zpátky do svého domu 

do Sedlčan, měli ho úplně 
vykradený a rozbitý.

• V domě jim zbyla jen kamenná 
žehlička.

• Když jejich matka přišla do 
domu, říkala, že by radši zůstala 
v Kamýku.

• Daňků dům v Sedlčanech 
před válkou.


