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Moje milovaná zahrádka 
 

Můj dům, který jsme si sami s manželem postavili ve Skalce je v krásném lázeňském 

prostředí, které je samo o sobě udržované a osázené květinami. Já jsem si hodně 

zakládala na zahradě a květinách. Chtěla jsem, abychom to kolem měli pěkné. K domu 

vedla cestička, která byla lemovaná barevnými afrikány. Ty jsem si sama v předjaří 

vypěstovala z maličkých semínek, které jsem sesbírala z odkvetlých květů na podzim. 

Největší láskou zahrady byly moje růže. Měla jsem je ve všech barvách. Růže jsou na 

pěstování náročné. Musí se zakrývat na zimu a pravidelně stříhat. V okenní truhlíky do 

dvora jsem osázela červenými  muškáty. U domu byla také velká zahrada se spoustou 

ovocných stromů a záhony se zeleninou. Zahrada byla můj život. Ráda jsem doma 

sedávala u okna a sledovala, jak všechno pěkně roste.  

 
 
 
 

paní Františka Dokoupilová 
zapsala Jiřina Piňosová 

 

 



Jak jsem sázela stromky 

 
Když jsem byla mladé děvče, žila jsem na beskydských ,,kopaninách“. Byly to takové 

samoty a život tam nebyl pro mladé lidi vůbec jednoduchý. Když se v našem kraji konal 

nábor na práce do lesa, neváhala jsem a přihlásila jsem se. Do obce Vidle se sjeli se 

mladí lidé z různých koutů naší země. Byly tady volné domy po sudetských obyvatelích 

a tak nás tam ubytovali.  Každé ráno nás po snídani svezli na naše pracoviště. Chlapci 

obyčejně byli přiděleni tam, kde se kácelo a řezalo dřevo, kde pracovali koně. My 

děvčata jsme sázely stromečky nebo sázely semínka u hajného v ohradě u hájovny. 

Ráda na to vzpomínám. Bylo krásné počasí a veselá nálada. Stromečky se sázely 

v ,,rubisku“ a my se držely míst, kde byly staré shnilé pařezy, které nám ukazovaly, kde 

máme sázet nové sazenice. Pařezy jim sloužily zároveň jako hnojivo a nám jako 

vodítko, kde dát nový stromek. Pracovali jsme všichni jen za byt, stravu a malé 

kapesné. Vše se dělo chvíli po válce. My jsme byli rádi za rozptýlení a hezké prázdniny. 

Pracovali jsme tam celou letní sezonu. Myslivci po nás kontrolovali práci, starali se o 

nás a byli na nás moc hodní.  Na tuto dobu mám jen hezké vzpomínky. Po této brigádě 

jsem se domů nevrátila. Zůstala jsem pracovat ve Vrbně pod Pradědem. Lákalo mě 

město a změna stylu života. Po létech jsem si říkala, jak bylo na horách krásně. Člověk 

zážitek ocení, až dostane nějaké životní zkušenosti. 

 

 

 

paní Irena Dokoupilova 

zapsala Jiřina Piňosová 

 

 



 
 
 

Pan učitel mi říkal květinářko 

 
Vždycky jsem měla ráda květiny a pěstovala jsem všemožné druhy. Ráda vzpomínám 

na hřebíčky, růže a pivoňky. Kousek od mého domu směrem k Alojzovu se ve svahu u 

silnice nachází pomníček, věnovaný zemřelým chlapcům za druhé světové války. O 

tento pomníček jsem se starala, protože se moji kamarádi smrtelně zranili právě v den 

mých narozenin.  Nosila jsem tam mnou vypěstované květiny ze zahrádky. Nosila jsem 

květiny i do kostela, ke všem příležitostem ve škole. Pan učitel bydlel naproti nám a 

viděl, jaká jsem zahradnice, a jak mě to baví. Začal mi proto říkat „květinářko“. Dodnes 

se moje dcera o naši zahradu stará a pěstuje pořád plno květin. Toto nadšení  zdědila  

určitě po mě. Ráda si prohlížím fotografie mé zahrady. Dcera mi je ukazuje. Hřeje mě 

u srdíčka, že nadšení pro květiny zůstalo v rodině. 

 

 

 

 

 

 

paní Drahomíra Duchková 

zapsala Jiřina Piňosová 

 

 

 



 

Můj velký koníček 
 

 

Mojí velkou radostí byla zahrada. Bydleli jsme v Křenovicích a zahradu měli asi 300 

metrů od domu. Bylo tam asi 200 ovocných stromů nasázených asi metr od sebe. Byla 

to spousta práce. Vždy před jarem jsem stromy prostříhával a na podzim sklízel jejich 

úrodu. V části zahrady bylo i políčko, o které jsme se starali společně s manželkou. 

Pěstovali jsme tam třeba květák, zelí, kapustu, kedlubny, česnek a jinou zeleninu. 

Práce bylo sice spousta, ale zároveň to byla i naše velká radost. Výpěstků bylo tolik, 

že jsme ovoce ještě i prodávali a něco dobrého i vypálili. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   pan Ivo Horák 

zapsala Ivana Kaplánková 

 

 



Zahradnické vzpomínání 
 

„To je práce na zahrádce, 

listí shrabujeme, 

až to všechno uděláme, 

pak se radujeme!“ 

 

 

K radosti z přírody nemusí být jen zvířátka a ptáčci, ale to nejradostnější je práce na 

zahradě. Zahrada nemusí být moc velká jako ta naše. Nejkrásnější je ovšem na jaře a 

v létě. Řádky se semínky zeleniny, chodníčky mezi záhonky, pak přísady všeho druhu, 

bylinky, věci potřebné do kuchyně a pro kamarády. 

Moje vzpomínky sahají ale až do dětství, do velikonočního období. Pamatuji si a moc 

ráda vzpomínám na to, jak mě na zahrádku posílala maje maminka na Zelený čtvrtek, 

abych hledala vajíčka. Na tu atmosféru nelze zapomenout. Hnízdo v trávě, barevná 

vajíčka, vedle trsy vonících fialek. Bylo to něco, co dnešní děti neznají a nepoznaly. 

Moc ráda jsem pracovala na zahradě a ráda se chlubila svými výpěstky. Bylo to krásné 

období – řádky tulipánů, fialky vykukovaly všude, žluť narcisek, motýli, včeličky… 

Zůstaly jen krásné vzpomínky na přírodu na naší zahradě! 

 

 

                                                                                        paní Ludmila Korčáková 

 

 



Zahrádky 

Když končila v roce 1945 válka, lidé se začali vracet do ulic, zvedaly se 

československé prapory a vytahovaly trikolóry. Dny byly slunné a slavilo se. Vojáci, 

většinou v našem věku, procházeli ulice, projížděli na tancích a my jim házeli květiny. 

Ale jak dny šly dál, bylo třeba myslet i na jiné věci. Jak zajistit jídlo, kterého bylo málo 

a bylo na lístky. Všichni se snažili zajistit pro domácnost, co se dalo. Bydleli jsme ve 

městě, ale měli jsme malý dvorek. Babička se tam starala o slepice, kachny a husy, 

pro které děla šulany ze šrotu. My děti jsme se staraly o králíky a obstarávaly trávu, 

které byl všude dostatek. Rodiče obhospodařovali zahradu, kde pěstovali brambory a 

zeleninu. Mnohem později z toho vznikaly zahrádkářské kolonie, kde si lidé stavěli i 

chatičky a rádi zde trávili volný čas. Ubíhaly roky a i já, když jsem se vdala. Začali 

jsme s manželem stavět chatu na přehradě. Trávili jsme tam každý víkend. Protože 

jsme byli oba z města. Byli jsme moc rádi, že můžeme volno trávit na čerstvém 

vzduchu a vždy jsme se těšili. Dnes už chata slouží vnoučatům. 

paní Libuše Průšová 

zapsala Ivana Kaplánková 

 

 



Naše velká zahrada 

Mám moc ráda přírodu. Obdivovala jsem ji i poznávala při zájezdech, které pořádal 

Cukrovar v Bedihošti, kde jsem byla zaměstnaná. Bydleli jsme s manželem v domku 

v Bedihošti a měli jsme u něho velkou zahradu. Vyžadovala hodně práce a já 

nemohu říci, že by to byl přímo můj koníček. Byla to však nutnost - postarat se o 

nějakou tu zeleninu do kuchyně. Manžel mi nechal zkraje zahrad, jen tak pro radost, 

místo na květiny. Ty jsem měla ráda. Pěstovala jsem zahradní kopretiny, mečíky, 

astry a jiné. O zeleninu pečoval hlavně manžel a i já jsem mu samozřejmě t 

pomáhala. Květiny ze záhonků se využívaly i na hřbitov. Moje maminka vždy v neděli 

přijížděla na návštěvu a přivezla nám svůj moučník. Já jsem jí dala zase ochutnat, co 

jsem upekla já, a na zahradě jsme z výpěstků udělaly kytku. Tu brala maminka do 

města na hrob tatínkovi. Vzadu v zahradě byly ovocné stromy. Manžel tam vyrobil z 

desek lavičku, na které jsme rádi sedávali. Bývaly to příjemné letní podvečery. 

paní Miluše Vavrouchová 

zapsala Ivana Kaplánková 

 



 

 

„Rád fotím, dříve jsem natáčel  

I na videokameru. Tu jsem již předal vnukovi a zůstal mi pouze fotoaparát. Mám 

fotoaparáty Canon a Nikon. 

Ač omezen akčním rádiem mého invalidního vozíku, snažím se na svět kolem sebe 

dívat takhle.“                                                    

    

 

 Autor fotografií pan Stanislav Pukl  

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Moje milované kočky 
 
Celý svůj život miluji kočky. Měla jsem jich několik. Když některá z nich umřela, tak 

jsem to vždycky oplakala. Když jsem byla malá, tak jsem si chodívala hrát k sousedům 

za kocourem. Byl veliký a krásný. Já jsem ho chovala a hladila. Byl přítulný a předl. 

Jednou jsem prosila panímámu, aby mi ho dala. Souhlasila. Tenkrát jsem nevěděla, 

že se kočky vrací do svého domova. Já jsem celá šťastná popadla kocoura do náruče 

a utíkala s ním domů. Dala jsem mu na talířek mléko. On ho vylízal, umyl se a odkráčel 

domů. Nevděčník! 

Teď žiji v domově důchodců. Mám se dobře a líbí se mi tady. Jenom mi chybí ke štěstí 

moje milované kočky. 

 

 
 

paní Ludmila Hirtová     
zapsala Radomíra Zatloukalová                        



 

 

Křečci 
 
 
Když byl můj syn Lukáš na školním výletu, přivezl si křečka. Při odjezdu na další výlet, 

jsem mu zakázala, aby zase nějakého křečka přivezl. Po návratu byla jeho první slova: 

„Maminko, nepřivezl jsem křečka, ale křečky dva „Michala a Filipa.“ 

Slíbil, že se o ně bude starat. Čistil jim klec, staral se o potravu a mazlil se s nimi. To 

všechno jen do chvíle, kdy ho jeden z křečků pokousal na prstě. Na křečky se rozzlobil 

a daroval je svému kamarádovi Markovi. Když se Lukášovi rána zahojila, chtěl, aby 

mu Marek křečky vrátil. Marek ale použil známé rčení: „Co se jednou dá, do smrti se 

nehledá.“ Lukáš se s tím smířil a chodil k Markovi na návštěvu a taky pečovat o křečky. 

Další křečky si už nikdy nepořídil. 

 
 
 

paní Marie Srovnalová 
zapsala Radomíra Zatloukalová 

 
 



 
 
 

Vzpomínka na sněhové bunkry 

 
Moje vzpomínka je z ročního období jménem zima. Je sice pravda, že už teď je pro 

mě nejoblíbenější léto, ale to, co jsme dělali v zimě s kamarády, je nezapomenutelné. 

Když začalo sněžit, dělali jsme ze shrabaného sněhu, obrovskou hromadu. Sníh jsme 

na ni postupně přihazovali, polévali ji konvemi vody, a tak jsme ji pomalu zvětšovali a 

zpevňovali. Až byla hromada pořádně velká, vytesali jsme do ní velkou díru. 

Pokračovali jsme s dalšími vrstvami sněhu a vody. Kluci z vedlejší vesnice nám bunkr 

záviděli a dupali po něm. Byl ale tak pevný, že vydržel. Holky se po bunkru zase 

klouzaly po zadku dolů. Stavění bunkrů bylo pro nás nejoblíbenější zimní činností. 

Několikrát se stalo, že jsme po škole ani nedošli domů a pomalu s aktovkami na 

zádech se vrhali na další vylepšení bunkru. Když už všude kolem sníh začal tát, náš 

bunkr pořád držel. Dlouho nám sloužil jako úkryt a chlouba. 

pan Václav Stohs 

zapsala Renata Hýblová 
 



 

 
 

Dětství na Slovensku 

Jmenuji se Margita a dětství jsem prožila na Slovensku v Prešovském kraji u města 

Stará Ľubovňa ve vesnici Plavnica. Rodiče nás po škole vždy zaměstnávali a museli 

jsme pomáhat. Nejraději jsem měla, když mě rodiče poslali na kopec pást krávy. Měli 

jsme tenkrát čtyři kravky. Chodila jsem s nimi moc ráda, protože jsem si u toho mohla 

hrát s kamarády. Hráli jsme si na louce, na kopcích, u potoka, a u toho jsem vždy po 

očku sledovala, jestli jsou krávy v pořádku. Všechno bylo, jak mělo. Jednou zřejmě 

jednu kravku kouslo hovado nebo vosa, lekla se a pelášila od nás pryč. Volali jsme 

na ni, pískali, ale během chvilky se nám ztratila z dohledu. Okamžitě jsme přestali 

skotačit a vydali se kravku hledat. Když se začalo stmívat, dala jsem se do pláče a 

bála se rodičů, co mi řeknou na to, že jsem jednu kravku ztratila. Děti se raději 

rozutekly domů a nechtěly s tím mít nic společného. Svolala jsem tedy zbylé tři 

kravky a šla s nimi pomalu, už skoro po tmě, domů. Se sklopenou hlavou a se slzami 

v očích jsem přišla na dvorek. Rodiče ještě dělali seno a nijak si mě nevšímali. 

Přemýšlela jsem, jak jim to řeknu, a bylo mi jasné, že dostanu výprask. Jenomže 

když jsem chtěla kravky zahnat do chlíva, zůstala jsem stát s otevřenou pusou. 

Pěkně uprostřed chlíva si naše ztracená kravka pochutnávala na vydatné večeři. 



Doteď nechápu, jak mohla být doma dříve než já, když utekla na úplně opačnou 

stranu a při hledání jsem ji nikde nepotkala. Musela to zřejmě vzít zkratkou přes 

potok. Byla jsem tak ráda, že je doma, že si to ani nedovedete představit. Tuto 

historku jsem rodičům nikdy neřekla, ale vzpomínám na ni dodnes. 

paní Margita Konečná 

zapsala Renata Hýblová 

 

 



Učitelkou po celý život 

 
Jmenuji se Jarmila a celý život jsem pracovala jako učitelka na základní škole na 

Olomoucku. Jelikož mám ráda přírodu a poznávání nových míst, ve volném čase jsem 

se s láskou vracívala na známá místa. Každý rok, vždy na konci školy v květnu či 

červnu, bylo pravidlem, že se celá třída vydala na nějaký školní výlet. A protože jsem 

tíhla k přírodě, jak už jsem zmínila, ráda jsem brala svoji třídu právě tam.  

Tento příběh se stal na výletě autobusem s šesťáky. Jelo se do Trojanovic a odtamtud 

lanovkou na Pustevny. Výlet však byl ozvláštněn tím, že se na něj jedna ze žákyň 

vydala v prima nazouvákách. Když jsme s kolegyní hned ráno při srazu před školou 

viděli, žákyně na upozornění, že to asi nebude vhodná obuv na výlet, odvětila: „To je 

dobrý, to se vsákne.“ Byly tenkrát dvě možnosti. Buď pojede v nazouvácích, anebo 

vůbec. Zvolila se první varianta. Když jsme v Trojanovicích postupně nasedali na 

dvousedačkovou lanovku, která nás vyvezla až nahoru, tato žákyně si při cestě na 

lanovce pohupovala nohama. Ano, byla to ta s těmi nazouváky. Netrvalo dlouho a 

přišla nejprve o jednu a po chvíli i druhou botu. Nahoru přišla už pouze v ponožkách a 

také v nich zůstala po celou dobu výletu. Nebyla jiná možnost. Široko daleko nebyl 

žádný obchod a náhradní boty samozřejmě nikdo neměl. Měli jsme ale štěstí, že ten 

den bylo krásně teploučko. Celá třída i s obsluhou lanovky se málem potrhala smíchy. 

Žákyni tato historka byla kantory předhazována až do konce povinné školní docházky. 

 

Druhá historka je též ze školního výletu, ale nebyla tehdy tak zábavná, jako ta 

předešlá. Jelo se, tuším, také se šestou třídou. Cesta vedla směrem na Radhošť. Výlet 

byl bezvadný, děti si ho užily a počasí nám také přálo. Zbývala nám poslední zastávka 

v místní kapličce a potom už jsme se plánovali pouze vrátit k autobusu a vyrazit domů. 

Děti už byly za celý den unavené, uchozené a kapesné od rodičů měly utracené. 

Prohlídli jsme si kapličku a řekli dětem, že už se budeme pomalu vracet z kopce dolů 

k autobusu a vyrazíme směrem Olomouc. V tu chvíli kolegyně jen tak po očku 

spočítala žáky a zjistila, že nám tři chybí. To, co mi v těch pár vteřinách projelo hlavou, 

bych nikomu nepřála. Chyběly dvě holky a jeden kluk. Museli jsme se tedy všichni 

vrátit, což děti samozřejmě nechtěly, ale prostě musely. Celé jsme to prošli, ale děti 

nikde nebyly. Rozhodli jsme se, že s dětmi dojdeme až k autobusu a tam budeme řešit, 

co budeme dělat dál. S kolegyní jsme v tu chvíli prožívali peklo a mysleli na nejhorší. 

Jediné, co nás uklidňovalo, bylo, že jsou tři a navzájem si pomůžou. Když jsme zdrceni 

přišli k autobusu a povídali řidiči, co se stalo, ukázal rukou dozadu autobusu a tam si 

seděli oni tři žáci a tláskali nakoupené sladkosti, jako by se nemetlo. Byli jsme 

s kolegyní tak šťastné, že je vidíme, že jsme jim ani moc nevyhubovali. A když jsme 

se zeptali, proč se od nás odpojili, tak řekli: „Nás to v té kapličce totiž vůbec nebavilo.“ 

paní Jarmila Kräuterová 

zapsala Renata Hýblová 



Můj první čtyřnohý kamarád 

 
Jak tak počítám, letos je to zrovna 50 let. Bylo mi tenkrát 28 a po dlouhodobé 

touze se mi splnil sen. Od rodičů jsem dostala štěňátko. Štěňátko rasy čau-čau a 

zlatavé barvy, kterému jsem dala jméno Mondy. Tato rasa pochází z čínských paláců, 

kde hlídala panovníky dvora. V té době to byl první pes této rasy v Prostějově.  

Mondy byl tak poslušný, že nemusel být ani na vodítku. Chodil stále u mě a 

poslouchal na slovo. Jeho srst se musela pravidelně česat, jelikož připomínala vlnu. 

V dřívějších dobách panovníci vyčesanou srst zpracovávali právě ve vlnu a pletli si z ní 

teplé oblečení. Hlavní potravou Montano, jelikož pocházel z Číny, byla rýže. 

Vylepšovala jsem mu ji vařeným kuřecím masem anebo vývarem. I když byl velmi 

poslušný, měl někdy své dny a byl umíněný a tvrdohlavý. To ho vždy po krátké době 

přešlo. Nikdy by mě nenapadlo, že dovolím zvířeti ležet na gauči. Dopadlo to se mnou 

tak, že byl Mondy i v posteli. Ráda bych zdůraznila, že mít psa, není jen mazlení, ale i 

spousta povinností. Ráno jsem ho venčila, než jsem šla do práce.  Vždy brzy ráno již 

ve 4:30, abych stihla být v práci včas. Když jsem z práce přišla domů, už mě Monty 

čekal na schodech a znovu jsme vyrazili ven, většinou na Hloučel nebo někam do 

přírody, kterou jsme měli oba moc rádi. Poslední venčení bylo kolem 21. hodiny, a to 

už jsme šli jen ulicí. V zimních měsících miloval sníh, válel se v něm a dělal takzvané 

andělíčky. Na konce chlupů se mu lepily kuličky sněhu a Monty vypadal jako lev 

s pořádnou hřívou. Dodnes na Montyho s láskou vzpomínám. Dožil se krásných 17 let. 

 

 

paní Jitka Rozkošná 

zapsala Renata Hýblová 

 

 

 
 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 







 

 



 



 

 



 

 

 


