
Léta války

Pamětník:
„Otec byl mlynář. Podporoval odboj a tím, že zůstal, jak se říká svůj, tak měl potom různý potíže.“

1.vstup
„Vzpomíná pan Antonín Vašíček, který se narodil 30. dubna 1939 do doby 2.světové války.
Většinu života prožil v Mníšku pod Brdy a věnoval se rodinnému hospodářství.
V době německé okupace došlo v Čisovicích, v blízkosti jeho domova k zatýkání občanů za 
ukrývání osob, které byly nepřátelské vůči Německé říši.“

2.vstup
„Pan Vašíček vzpomíná na rozpravu jeho otce s partyzány a na to, jak se jeho táta strachoval o osud 
jeho rodiny, kvůli případům z blízkých Čisovic.

Pamětník:
„V noci zaťukali, přišli a  jenom ta rozprava trvala aspoň hodinu a otec jim nevěřil.
Velitel Vasil Kiš řekl: ,,Máte psa?''
 ,,Mám''
,,A když má hlad, dáte mu nažrat?''
,,Proč bych mu nedal?''
,,No, vidíte a my jsme lidi a chcete nás vyhodit''
A to otce zlomilo a už jim nandával a říkali, že s tím vydrželi až na Vysočinu.“

3.vstup
Během válečných let byla většina surovin odváděna armádě, spousta lidí přišla o svůj majetek, 
dobytek byl zabavován. Byl zaveden lístkový systém. Obyčejným lidem scházely základní 
hygienické potřeby i potraviny.

Pamětník:
„Tady ty potraviny nebyly, ale v hospodářství ty potraviny vždycky byly. To mi otec říkal, že lidi 
chodili a nabízeli zlato.“

4.vstup
„Otec pana Vašíčka pomáhal, jak mohl. Válka skončila 8. května 1945.“

Pamětník:
„Sověti obsadili, to byli kozáci, ten lesík, říkalo se mu Bažantnice u Sýkorováku. Pak se tam sčítalo,
takových 50-60 koní. No, ty tady byli, a pak to skončilo, tak asi tady byli 14 dnů. No vlastně u nás 
ve mlýně byla usazená - tam byl doktor a to byla marodka.“

5.vstup
„Po válce rodina pana Vašíčka odkoupila další pozemky a své hospodářství rozšířila a stala se tak 
trnem v oku následnému komunistickému režimu.“

6.vstup
„A jaké má pan Vašíček životní krédo? Z jeho povídání jsme cítili velký respekt a úctu k odkazu 
minulých generací.“

Pamětník:
„Když nám je 60-50 tak rodiče měli ve všem pravdu. Nejlepší je škola života a nejhorší, že se nedá 
opakovat.“


