
Jana Hyblerová

Paní Hyblerová vzpomíná na dětství, které prožila bez vlastních rodičů. 
Narodila se v Jilemnici a v 16 měsících si jí vzala do péče teta z Náchoda, 
protože maminka zemřela a tatínek se o ni nemohl postarat.

I když bylo dost příbuznejch, tak si mě dávala jedno rodina po druhý, až 
jsem vyčerpala všechny. Pak si mě vzala sestra mojí maminky, ty byly 
bezdětný a ty mě vychovali. Do 15let jsem žila v Náchodě v této rodině a 
měla jsem se velmi, velmi dobře.

S tatínkem se stýkala velmi zřídka – dvakrát až třikrát za rok. V období 
protektorátu byl kontakt velmi těžký a po skončení války si ji do péče 
převzal již otec. 

Tak v roce 45 když odešli Němci, tak si pro mě můj otec, co by partyzán, 
se zbraní v ruce přišel do školy, že si pro mě přijel, a že už můžu bydlet 
s ním.

Společně žili v Tanvaldu. Život s tatínkem byl těžký. Kontakt s bývalou 
rodinou byl omezený. Nejednou se pokusila o útěk zpět do Náchoda. Její 
pokusy však byly neúspěšné, otec ji vždy dostihl.

On to byl důstojník, takže jsem musela doma poslouchat jak hodinky. Ale 
to ne jen tak poslouchat tohle nedělej, tohle nedělej. Jsem jezdila do 
Jablonce do školy a když jsem ráno, se na mě ráno podíval, říkal tak 
v tomhle nepojedeš, to bylo moc pěkný, když jsem si vzala bílou halenku, 
třeba tak jsem se musela přestrojit do toho, co mi řek.

Její otec se oženil až 8 let po smrti své první manželky. Jeho nová žena jí 
ukázala co je macecha. Život celé domácnosti se řídil podle otce, jeho 
příkazů, zákazů a nařízení.

Já jsem byla jako ten nejnižší, desátník je, že jo?

Tatínek v podniku Seba působil ve vysoké funkci. 



No a jinak pak byl politicky činnej, velice, každej se ho bál mimo mě.

Tatínek svou dceru neustále hlídal a kontroloval a nepouštěl ji samotnou 
ven.

Psa si pořídil, vlčáka, krásnýho, já ho milovala a naučil ho stopovat. Čili 
když jsem jo nebyla doma, ale to jsem nemohla nikde bejt, třeba jenom 
jsem se šla podívat do obchodu nebo tak něco, ježiš vždyť mně bylo 19 a 
už mě hledal se psem.

Přestože měla paní Hyblerová složité dětství a prožila jej bez vlastní 
maminky s přísným otcem za zády, nezanevřela na život a vdala se. Se 
svým manželem vychovala dvě děti a dala jim dětství, které ona sama 
neměla.


