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Příběhy našich sousedů  

Adéla Beránková: Víte někdo, co je to totální nasazení.  Já teda moc ne. 
 
Hynek Kot: totální znamená snad úplné, nasazení bych asi vysvětlil, ale totální nasazení? To jsem totálně 
mimo. 
 
Šárka Kuklíková: Já snad ani ne, možná v dějepise jsem něco zaslechla. Všichni němečtí muži bojovali na frontě 
a tak si někde museli sehnat dělníky, hlavně do továren na zbraně. 
 

Byli jsme totálně nasazený, byly jsem totálně nasazený. Byla jsem na Kostelíku, tam jsem byla, posluhovaly jsme, 

jak tam byli ti vojáci, tak jsme je obsloužili. 

 

Andrea Formanová: Ano a paní Kolářová byla nasazená na Kostelík. Měla štěstí alespoň v tom, že byla doma. 
Ale jednodušší to asi nebylo. Běhat kolem nenáviděných okupantů není snadné. 
 
Sára Zemanová: Pokud jsem to dobře pochopila, znamená to, že Němci poručili a ty jsi musela jít pro ně 
pracovat. A nešlo se tomu vyhnout?  
 
Tomáš Jankovský: To nebylo asi jednoduché. Možná nemocní. Jinak hrozila pokuta, vězení nebo dokonce 
koncentrák 
 

 

 

 

 

 

Potom mně dali na operační sál, tam jsme uklízely s Anežkou Jankovskou z Dálkovic. Jo, tam jsme museli všecko 

dělat 

 
 
Ad. Na operačním sále? Fuj, to bych nemohla. A ještě s fašisty za zády. 
 
Všichni: to nikdo z nás, krev a zase krev 
 
  To když nějaký pacient umřel, mohli to svést na ty holky, co tam pracovaly.  
 

 



Byli doktoři a tam jedli. Tak zase byli trestanci, oni bydleli u, no měli v hospodě, 

měli tam noclehy. No měli bídu. Tak já zase co zbylo v tom kasinu, tak jsem to 

sebrala, a vždycky jsem jim to s něčím dala a podstrčila. 

 

Š: A to ještě paní Kolářová stihla pomáhat vězňům. No odvahy měla víc než 
dost. Nevím, jestli bych já tohle zvládla. 
 
Aj: to musela být pěkně vyděšená, kdy na to někdo přijde a třeba ji zastřelí. A 
přesto pomáhala. 
 

Ten jeden vladař, ten mně chytil a řekl mi, jestli to chcete dělat, tak to dělejte, 

ale za chvíli budete zavřená. 

 
 
Nikola Štíchová: Nebyla to lehká doba a paní Kolářová o tom mluví s takovou samozřejmostí. V tomhle věku je 
veselá, povídá s velkou chutí a nestydí se do toho dát emoce. 
 

Chacha cha chacha  

 
 
H: Důležité je, že to přežila.  
 
Ni: Znám z vyprávění, že byli takoví lidé až v Německu a to muselo být neskutečně náročné. A myslím, že 
v Německu byl její budoucí manžel. 
 

Manžel, Byl v rajchu, tam mu všechno shořelo. 

 
Ad. Paní Kolářová je moc příjemná, taková veselá babča. S chutí odpovídala, vzpomínala a když si nemohla 
vzpomenout, byla na sebe zdravě naštvaná. 
 
H. Nám není přes 90 let a zapomínáme stále. Ve škole by o tom mohli povídat. 
 
S: Naší generaci poslala skvělý vzkaz, přemýšlela jsem o tom a má velikou pravdu. 
 

Aby nechali fetování, kouření a drželi se tak, jako jsme byli my 

 


