
PAVEL (1969) 

 

Před lety měla chatu skoro každá rodina..... Měli jste ji i vy? 

Ano, moji rodiče koupili chatu V Hrádnikách, když mi bylo 8 let, jezdili jsme na ni každý 

víkend a na celé prázdniny. O víkendech jsme tam jezdili v sobotu dopoledne a vraceli se až 

v neděli večer. 

 

Proč myslíš, že lidé jezdili na chatu? 

Tak to je asi furt stejný. Pokud bydlíš ve městě, tak chceš mít nějakou možnost utéct do 

přírody. Někam, kde nesmrdí auta a tak, byla to více méně móda, říkalo se, že 2/3 Čechů má 

někde chatu nebo chalupu. Tak podle mě je tohle ten důvod, když bydlíš ve městě, tak 

potřebuješ mít místo, kam můžeš vypadnout a tam relaxovat v čistý přírodě. 

 

Vy jste chalupu stavěli nebo koupili? 

My jsme ji koupili, když byla hotová, ale můj táta ji opravil, udělal střechu a takový ty věci 

jako nátěry, udělal tam ohniště, udělal tam sezení. Máma si tam vysázela zahrádku, kde si 

pěstovala kytičky. 

 

A co jste tam dělali vy děti? 

Vlastně do té doby, než rodiče tu chatu koupili, tak jsme se poflakovali ve městě (lezli na 

stromy, jezdili na kolech atd.), ale vlastně potom, co jsme začali jezdit na tu chatu, začalo to 

být teprve dobrodružný. Trávili jsme tam dá se říct většinu času, víkendy, o prázdninách jsem 

byl 14 dní na táboře a zbytek jsme trávili na chatě. Máma měla taky prázdniny a táta ten 

odsud jezdil do práce. A z dětí všech těch chatařů se vytvořila bezvadná parta, se kterou jsme 

tam podnikali různý věci. 

 

Vybaví se ti nějaká vzpomínka? Něco zajímavého? 

tak já nevím, my jsme toho podnikali hodně. Kolikrát se dneska divím, že jsme neměli nějaký 

větší úraz, když jsme lezli po skalách a po stromech. Lezli jsme na skálu, kde jsme měli 

udělaný bunkr a mlátili se tam klacky. Úraz co si pamatuji, když nebudu počítat odřený 

kolena a lokty, tak nás pořádně popíchaly akorát vosy. Když jsme šli lesem, tak kamarád 

šlápnul do hnízda, rychle jsme utíkali dolů k řece a po cestě jsme každý chytil asi 10 žihadel. 


