
Otrok komunismu 

Dne 1.listopadu jsme se setkali s panem Bohumírem Švestkou, který se s námi podělil o své 

vzpomínky z dob kolektivizace.  

Pan Bohumír Švestka se narodil v roce 1946 a od mládí musel pracovat na vlastním statku.  

Jednoho dne přijeli komunisté z úřadu a většinu jejich majetku znárodnili. 17:05-17:17.(A pak 

přijeli a odvezli, neptali se máte na zasetí, máte na jídlo, takže my jsme dopadli tak, že my jsme 

neměli co jíst.) 

Rodina nadále soukromě podnikala, ale byla pod velkým tlakem úředních dodávek.17:36-17:56(No 

já jako malej kluk v tomhletom čase jsme každý den musel proběhnout celej barák ve stodole,v 

parně atd... , abych našel 16 vajíček a za vajíčko bylo 50 haléřů.) 

Bohumír musel denně pomáhat na poli a na domácí úkoly mu už zbyl jen večer. S přáteli mohl trávit 

čas jenom, když bylo ošklivé počasí. 

Později jeho otce udali za sabotáž a časem se dozvěděl, že to byl jeho vzdálenější příbuzný. 23:03- 

23-17(Byl obžalován z činu sabotáže podle nějakého paragrafu že jo a teďko jim byl udělený nějaký 

tresty a to byl třeba 5 let.) 

Pod sousředěným nátlakem tatínek vztoupil do JZD, a protože byl zemědělským odborníkem, 

snažil se pomoci družstu ve zlepšení hospodaření. 

I když se jeho otec dřel, jeho mzda byla pouze 9kč za den, tudíž jim zbyly peníze pouze na 1 

bochník chleba na celý den. 

JZD neprosperovalo kvůli tomu, že ředitel zemědělství nerozumněl, ale byl komunista takže na této 

pozici zůstal. Proto na tom také byla jeho rodina tolik finančně špatně. 

Vzhledem k politické nespolehlivosti rodiny nemohl pan Bohumír studovat i přijetí na studijní obor 

kováře bylo s velkými problémy. 

Bohumír se vyučil, ale nuceně zůstal pracovat v JZD za velice nízkou mzdu 1:11:45-1:12:15(Já 

měl za tu dobu co jsem tam dělal maximální plat 650 korun za měsíc, asi tak jednou jinak jsem měl 

500-450 KČ a oni, kteří takhle pracovali, jak říkám, tak ti měli 1800-1900. Tak vemtesi, kdo z vás by 

tam chtěl zůstat.) 

Když to situace umožnila, tak roku 1967, odešel pracovat do Prahy na stavbu metra. 

K zemědělství se už nikdy nevrátil! 


