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Poprvé jsme se setkaly v srpnu 2019. 
Přinesla jsem jí jako pozornost čokoládu, 
ale ona říkala, že ji nemá moc ráda. Sama 
připravila k občerstvení něco z cukrárny, 
jenže to zase nemám moc ráda já. Chutě 
nás tedy nespojují, přesto máme něco 
důležitého společné. Obě jsme dostaly stejný 
úkol: vychovat tři dcery. Ačkoli k zubařům 
chodím velmi nerada, za paní doktorkou 
Kohoutovou jsem se na kus řeči vracívala 
s potěšením a většinou ještě v doprovodu 
svých dětí. Probíraly jsme celý její život,  
a já jsem získala cenné rady a inspiraci pro 
ten svůj, také pro manželství i rodičovství. 
Setkávání probíhají dál, ale vás už nebudu 
napínat a do některých zajímavostí z našeho 
povídání vám dám nahlédnout.

Jste pro mne takový vzor… Vychovat tři dcery, aby se z nich jednou staly ženy. 
Vám se to podařilo.

Nejmladší Štěpánka vystudovala inženýrku ekonomku a dodělala si nějaké 
pedagogické minimum, takže učí na obchodní škole v České Lípě. Renátka 
je dětská lékařka, ale dělá homeopatii. A Michalka je zdravotní sestra 
v Praze na Vinohradech.

Měla jste radost, když se Vaše dcery vydaly těmito směry? Jsou to krásná 
povolání…

Nechala jsem jim volné ruce při výběru povolání. Dobře se učily, takže 
kdyby řekly, že už nechtějí, byla by to zakopaná hřivna, ale jinak jsem je 
nechala a dělají to, co dělají. 

Byla jste jim vzorem? 
Taky ne. Ale já jsem, jak se říká lidově, delegovala výchovu. V Bylanech byly 
řádové sestry Vincentky, šup, už tam dcery byly! V nemocnici Boromejky 
hledaly brigádníky - šup, Štěpánka šla na brigádu. Dostávala tam úkoly, 
třeba nakrmit ležící malé pacienty. Já jsem tam chodila ty děti ošetřovat  
a jedna ze sester pak zase chodila k nám a dávala jim náboženství. 



Plánovala jste velkou rodinu?
Asi tak v  šestnácti letech jsem měla velmi silný mateřský pud. Pamatuju 
se, že jsem seděla ve vlaku a někdo tam měl dítě. Cítila jsem velmi silnou 
fyzickou touhu dát si ho na klín. Dodnes se na ten pocit pamatuju. No a pak 
jsem měla děti až ve čtyřiadvaceti. Přijde to tak, jak to má být. Počít dítě je 
obrovský zázrak. Představte si, že moje maminka je z devíti dětí. Měli malé 
hospodářství a vedli takový jednoduchý život. Dědeček pracoval a babička 
měla kozu, chodila na trávu. Jako dítě jsem tam jezdila na prázdniny. Dnes 
je to jiné, je jiný životní styl. Když žena studuje, může mí dítě nejdřív ve 
čtyřiadvaceti. Pak si řekne, že by měla mít chvíli nějaký plat, aby měla 
dobrou mateřskou. Dnes se počítá se vším, dřív se do toho hupslo, ani 
třeba všechno nebylo.

Jako budoucí lékařka jste ale musela trochu plánovat. Po studiu medicíny ještě 
atestace, praxe…

Štěpánka se narodila devět roků po promoci. Takže děti jsem měla až 
po studiu, ale atestace jsem dělala s nimi. Můj guru byla paní doktorka 
Franklová, to nebyla jen doktorka, to byla dáma. Od ní jsem všechno 
okoukala, i způsoby. Ta mi dala moc. Po dvou letech se dělala atestace  
a po třech letech ještě ty nástavbové, takže vlastně ve třiceti jste byla 
hotový specialista.

Chtěla jste být vždy zubařkou nebo jste měla jako dítě jiné sny?
Nikdy jsem si nepředstavovala, že bych mohla dělat něco jiného, než práci 
ve zdravotnictví. Naši chtěli, abych dělala obchod. Někdy mě poslali, abych 
si stoupla ke kase a dávala zpátky peníze, ale pro mě to bylo příšerné. 
Jednak jsem se peněz štítila, zabalit balíček mi taky nešlo, buďto jsem 
utrhla ten papír velký nebo zase příliš malý, tak jsem tam mohla jen 
navazovat provázky, jak se šetřilo, na to jediné jsem stačila. Ale já jsem 
chtěla medicínu už od malička, anebo farmacii. Strýček byl farmaceut, měl 
lékárnu v Šumperku a já jsem tam jezdila na prázdniny. A mně vám hrozně 
imponovala ta vůně lékárny. Myslím si, že to je smysl, který mám nejvíc 
vyvinutý. Já jsem to tam tak ráda nasávala.

Jo, to znám. Já takhle zase čichám ke knihám. Dělají to i moje děti…
Ano, to já také! Tisk mi voní a noviny taky. Ale jinak, moje nejlepší obchody… 
Vůbec ne hadérky! Ty mě úplně štvaly. Já hadérky beru jako nutnost, ale 
moji rodiče byli obchodníci s textilem a mě to nebavilo. To sem přijela 
maminčina sestra, která šila a přestože jsme měli oděvů přehršle, tak furt 
jsem byla sekýrovaná. Nesedej si, ať si to nezmačkáš, ať si to nepokapeš… 
to bylo na okrasu a já jsem byla jako panák, který to má na sobě. Od té 
doby mám nehezký vztah k oděvu.



To mě překvapuje, protože Vy jste vždycky velmi pěkně oblečená a upravená.
No to je proto, že já mám pěkné věci, protože jsem celý život chodila 
v bílých hadrech. Já mám věci, které jsem měla pomalu k maturitě. Tyhle 
šaty mám tak 40 let. A neunošené, protože to máte na cestu, tam se 
svlíknete - plášť, košile, kalhoty - a přijdete domů. To jsem měla šatovky, 
asi dvě nebo tři takové propínací dolů, a kam bych to byla nosila?!

V neděli do kostela jedině.
To jsme jezdili do Peček, a to jsem byla vždycky v kabátě.

Dobře, takže hadérky ne. Co tedy byla Vaše vášeň?
Knížky a papír. Jít do papírnictví, i když tam nic nepotřebuju, tak vždycky 
aspoň ubrousky, ale nepotřebuju je. Jinak ne, jiné obchody snad ne. 

A jaký literární žánr Vás přitahoval?
Já jsem měla ráda životopisy, byla jsem zvědavá na lidi, jak žili. Potom 
trochu historické knihy, ale ty spíš proto, že jsem historii moc neznala. Když 
jsem vyšla střední školu, tak bylo řečeno, že jsem z buržoazního prostředí 
a že nemůžu dál studovat. Že bych měla jít někam na sever Čech, když 
jsem byla ve škole dobrá, učit třeba svazáky, ale že musím poznat dělnické 
prostředí, že to mi chybí. 

Čím se Vaše rodina zařadila mezi buržousty?
Jednak můj otec postavil tento dům. A byli obchodníci, měli obchod. 
Vždycky mi říkal, že chtěl, abychom měly se sestrou každá vilku. Ale 
maminky tatínek řekl: „Ty máš svobodné povolání, jsi obchodník, i když 
si platíš tzv. nadlepšovák, nebudeš mít důchod, z čeho budeš žít? Postav 
činžovní dům a budeš žít z nájmů.“ To bylo uvažování velmi pokročilé. 
Proto postavil tenhle dům, a to udělalo hrozné zle v Brodě, protože tím 
bylo jasné, že jsem z bohaté rodiny. A to se za mnou furt táhlo. Ale žádné 
bohatství to ve skutečnosti nebylo. Alenka Pospíchalová měla vždycky 
ve svačině kousek salámu a já jsem měla furt chleba se sádlem. Ale ona 
vždycky zase říkala: „Vy máte to sádlo takové dobré.“ Takže jsme si svačiny 
měnily.

A jak se Vám vlastně podařilo dostat se na medicínu?
Šla jsem tam ne jako dítě svých rodičů, ale jako samostatná persona. 
Protože jsem se nikam nedostala, šla jsem do nemocnice a tam mi 
pomohly řádové sestry. Při tom jsem navštěvovala večerní gymnázium. 
Do třech jsem pracovala, ve čtyři jsem jela do Prahy do školy a takhle 
po čtyři roky. Do třídy se mnou chodili i vysoce postavení lidé, kterým 



chyběla maturita. Třeba pan Heran, který seděl za mnou, dělal nějakého 
sekretáře nebo tajemníka na ministerstvu a byl tak šťastný, když jsem mu 
poslala tahák. Tam se našli lidé, kteří mi pomohli na tu vysokou. Byla tam 
tajemnice z ministerstva zdravotnictví, kterou náš třídní profesor poučil, 
že mám zájem o medicínu a že to vypadá, že se tam nedostanu, tak aby 
něco dělala. A ta mi skutečně pomohla. To byla žena s „prsním nálezem“, 
to je jako s dobrým srdcem. Tehdy jsem jí koupila knížku o Praze za to, že 
mi pomohla, a ona se urazila a knihu mi vrátila s dopisem, že pro mě nic 
neudělala a že národ potřebuje vzdělané lidi.

A po promoci jste šla pracovat do severních Čech.
Dostala jsem tzv. umístěnku. Aby mě k promoci vůbec pustili, musela 
jsem v té předsíni, kde si promotoři oblékali hábity, podepsat do předem 
připravené listiny, kam půjdu. Bylo opravdu nevolnictví.

Byla jste vychovaná ve víře?
Naše maminka se víře odcizila. My jsme byly tři děti, narozené vždy po 
třech letech. Můj bratr Viktor, který byl nejstarší, zemřel asi v pěti měsících. 
Mamka si všimla, když ho hladila nebo při koupání, že nemá na hlavě 
fontanelu, že tam ty kostičky šly přes sebe. Šla za panem farářem, aby ho 
honem pokřtil, že se jí nezdá v pořádku, ale on trval na tom, že křtí jen 
v neděli. Viktor zemřel dřív a mamka přestala chodit do kostela. Já jsem se 
jí několikrát ptala, proč nejde. Nebránila mně ani sestře, naučila nás modlit 
se, ale jestli jdeme do kostela nebo ne, to jí bylo jedno.

Dříve se fontanela nekontrolovala?
Mamka prý tehdy udělala hloupost. Já a sestra jsme se narodily v Praze 
v porodnici, ale Viktora rodila porodní asistentka, byl to první porod  
a mamka říkala lidově, že měl zmáčklou hlavičku.

Medicína jde naštěstí stále kupředu. Sledujete ještě svůj obor? Zajímají Vás 
novinky ve stomatologii?

Vůbec. Každá dobá má své názory. Dřív byl jeden oficiální, který jsme měli 
hlásat. Bylo to sjednocené, ale stejně se to měnilo. Nejdřív byl dudlík dobrý, 
pak zase špatný…

A co Vaše děti – prohlížela jste jim úzkostlivě zuby?
Mají dobré zuby. To dělal Přemek. Renátka míň, ale Michalka i Štěpánka 
byly hlavně na tátu, ten byl taky zubař. Pracoval tady v Brodě a potom 
ve Velimi. Ukážu Vám fotku. On se nikdy nechtěl nechat fotit, jedině na 
občanku.



Má sportovní postavu…
On byl sportovně založený, bylo to skaut křesťanský, katolický, kamarády 
měl odtamtud. Myslím si, že jsme měli hezké manželství. Já jsem se vezla. 
Jsem nespolečenská, když jsme někam šli, tak jsem si mohla odfouknout 
takzvaně, protože on dokázal bavit i deset lidí. Dával tón a to se mi na něm 
líbilo a bylo to pohodlné, nemusela jsem se o žádnou konverzaci starat. 
On měl rád společnost. Pamatuju se, že když jsme měli padesátiny a já 
jsem ho ráno budila: „Musíš vstávat, musíš to připravit, dát stoly k sobě…“ 
On byl v tomhle velmi naivní, říkal, že kdyby věděl, kolik s tím bude práce, 
tak by to nedělal. Přitom si pozval asi dvacet lidí, i otec Benedikt tady byl, 
páter Inocenc… On se nadchnul, ale tu realizaci nezvládal. Nebo když se 
malovalo, tak jsem to řešila tak, že jel s dětmi někam pryč. Neměl rád, 
když se uklízelo, ale byl rád, když bylo uklizeno. Já jsem tehdy čistila okna 
v kuchyni a on přicházel domů branou, odkud to okno nemohl vidět. Hned 
říkal: “No to okno je tak čisté, že jsem úplně oslepl.“ A já jsem říkala: „Ale 
Přemku, to jsem vůbec nečistila, já jsem čistila okno v kuchyni.“ A on: „Tak 
proč ho chceš čistit, když to není potřeba?“

Kde jste se seznámili?
Poznali jsme se v práci na školení, kam se jezdilo jednou za čas. Oslovilo 
mě na něm to, že byl jiný, že se nebál života. Tehdy jsme dělali něco na 
sádrových modelech. Já jsem nebyla manuálně zručná, Přemek to viděl  
a říkal: „Dej mi to!“ Dal mi ten svůj model, můj opravil a tím to začalo. On 
byl velmi zručný, já to měla vydřené.

Slyšela jsem o Vás, že jste to uměla s pacienty.
Měla jsem dobrý přístup k lidem, takže jsem dostávala ty neošetřitelné 
případy. Existuje celá škála přístupů. Na někoho platí „ťuťu-muťu, ano, ty 
jsi nejhodnější, nejkrásnější, no ty seš výtečná“ a někoho patří „a dost“.

Jak jste vychovávala své děti?
Fyzicky jsem je netrestala, protože jsem na to neměla ani sílu, ani povahu. 
Já jsem kázala. A kolikrát mi říkaly, že by snad raději vydržely pár pohlavků, 
než to moje kázání. Když jsem kázala, tak to nebralo konce. Za dvě hodiny 
jsem se vrátila a znovu jsem říkala, co mě ještě napadlo. Dětem se to 
zdálo nekonečné, kdežto Přemek plácnul přes zadek a děti věděly, že je to 
skončené. U mě nevěděly, kdy je konec, kdy je odpuštěno nebo do kdy je 
ještě budu kárat. To děti nesnášely.

Byli jste s manželem vždy za jedno třeba při různém rozhodování?
Nebyli jsme stejné povahy, ale domlouvali jsme se. Já jsem rozmazlovala  



a on to rovnal, aby děti nerostly rozmazlené. Rozdílnost povah je ale dobrá 
věc. Muž má jiný přístup, ať chce nebo nechce, to už je dané tím, že je 
muž. Můj manžel byl příliš opatrný. Dcera by nemohla pomalu s klukem 
promluvit.

To víte, tři dcery, to není na jednoho tatínka málo.
Ano, to ano, muži to vnímají daleko úzkostněji. Já jsem byla benevolentnější. 
Když bylo naší Štěpánce sedmnáct roků, chodil tu kolem jeden Polák. 
Zval ji, že se půjdou podívat na tenis. Já jsem jí to dovolila. Přemek byl 
nervózní, že půjdou někam za město, ale to přece není za městem, je to 
ještě část Brodu. Manžel nebyl rád, ale to by museli chodit jedině kolem 
náměstí, aby byl spokojený. Zlobil se, byl ve všem přísnější než já. On asi 
do toho mužského světa víc viděl, třeba viděl, jak se chovali někteří jeho 
vrstevníci k děvčatům. Ale bez nějakého oťukávání by se děvčata s nikým 
neseznámila.

Nezbývá pak v takových okamžicích než se spoléhat na Boží ochranu.
Ano, ale není to jednoduché, každý jsme jiný. A to neplatí jen pro nás, 
obyčejné lidi, třeba i každý kněz je jiný, Martin je hodně mladý a progresivní, 
Matúš byl úplně jiný a páter Bátor předtím také. I každý z nás je velmi 
odlišný od toho druhého. A za vším lze vidět Boží záměr. Přijde mi zvláštní, 
že se vůbec nezajímáme o to, jestli jsou kněží u nás spokojení. Mně se  
u našeho pana faráře líbí ta vroucnost. Když se skloní k oltáři a políbí ho, 
když se modlí, když proměňuje, vyzařuje z něho obrovský cit. A pak jdete 
ze mše domů a nesete si i vy toho Boha v sobě. …Tahle moucha je tady se 
mnou od včerejška a jde vždycky tam, kam jdu já. Už dva dny mi bez ustání 
dělá společnost…

Mně nevadí. Já mám doma jednu taky takovou.
Pán Bůh s námi moc nenadělá. Dal nám svobodnou vůli a v tom je všechno 
obsažené. Někdo přirovnává lidi k loutkám na jevišti, ale není to tak. My 
se můžeme svobodně rozhodovat. Jestli chcete být dobrá nebo zlá, jsou 
k tomu okolnosti.

Jak se cítíte v českobrodské farnosti?
Těžko si zvykám na nové věci. Mám silný vztah k otci Benediktovi, teď se 
nechci otce Martina dotknout, ale on je vlastně jako moje dítě. A to je 
blok určitý, nic jiného. Já jsem mu řekla, že často chodím ke zpovědi k otci 
Benediktovi a on řekl, že je to v pořádku. K němu taky jdu, ale je to takové 
zvláštní, on je o rok mladší, než moje nejmladší dcera. Vlastně celý život 
jsem měla kněze, který byl starší než já. Martin má obdivuhodný vztah 



k dětem, já jsem ho jednou pozvala 
na návštěvu a on přišel se čtrnácti 
dětma. Já mám děti ráda, ale když 
jsem otevřela dveře, tak to byl šok. 
Měla jsem nachystaný obložený talíř 
a jen dva talířky k tomu. Nemám 
doma ani tolik skleniček. On je hodně 
tolerantní, kolikrát v kostele některé 
děti tak zlobí. My jsme se učili 
respektovat, že je v kostele posvátno, 
aspoň na chvíli.

Pomohla Vám někdy víra ve Vašem zaměstnání?
Nepřímo, někdy jsem vyslala střelnou modlitbu, když pacient hodně trpěl, 
třeba když jsem ošetřovala zuby moudrosti. To je takové problematické, tak 
tam jsem někdy tou střelnou modlitbou pomohla, to mám vyzkoušené.

Prozradila jste mi tajemství Vašeho šatníku, teď bych ještě ráda znala tajemství 
Vašeho milého úsměvu a dobré nálady.

No a to je zajímavé, že já takový pocit ze sebe nemám.

Na co se těšíte?
Dneska odpoledne budeme mít křesťanský den. Jednou týdně se scházíme 
na faře, dneska to bude takové slavnostnější, proto jsem si teď vzpomněla, 
ale pan farář k nám přišel jedinkrát a byl tam jen chvíli a odešel. Možná 
má před námi nějaký ostych, nevím, ale on nám tam chybí. To je jako ve 
škole třeba, když kantor se nevěnuje těm, kterým učivo jde, řekne jim, že 
to zvládají dobře a jde k těm,kterým to tak nejde. Cítí se odstrčení a my se 
cítíme taky trochu odstrčení. Možná si říká: „ti už jsou chytří dost“, ale nám 
chybí taková ta duchovní podpora.

Když byste věděla to, co víte dnes, udělala byste ve svém životě něco jinak?
Ne, ničeho nelituju. Všechno, co jsem zažila, jsem i prožila. Něco se 
povedlo, něco také ne, ale to k životu patří. Jedna moje kamarádka vždycky 
vzpomíná, jak jsme byly ve škole třeba a že by se tam klidně vrátila. Já ne, 
já mám už všechno za sebou. Já už teď čekám jenom na ten odchod na 
věčnost.

KATEŘINA ANNA NOVÁKOVÁ


