Helena Posterová se narodila v roce 1922 a spoustu si toho pamatuje, proto jsem se jí
zeptala na otázky hlavně z jejího dětství.
*Chodila jsi ráda do školy a co tě tam bavilo?
Já jsem strašně ráda chodila do školy. Když moje starší sestra chodila do první třídy, tak
mně o tom pořád vykládala a já už jsem se tam nemohla dočkat, i jsem brzy uměla číst. A
bavilo mě všechno, nejvíc zeměpis, dějepis, přírodopis a fyzika, ty jsem měla nejradši.
*Jaké jsi měla doma povinnosti?
Doma jsem musela vzít koště a zamést kuchyni. A každý týden jsme metli s březovým
koštětem před chalupou, protože v neděli chodila vždycky návštěva.
*Jak jsi chodila oblečená do školy?
Já jsem byla z víc dětí, ale má máma na to dbala, abychom byli čistí a pěkně oblečení.
Nosila jsem takové šaty a zástěrku. To se nosila šatová zástěrka bez rukávů se dvěma
kapsami a zavázalo se to dozadu na mašli.
*Pamatuješ si, co jsi jako malá dostávala za vánoční dárky?
My jsme dostávali věci do školy. Sešity a tužky, to bylo potřeba, tak nám to rodiče takhle
kupovali a dávali.
*Co jste nosili do školy za svačinu?
My jsme měli nějaké ovoce, když bylo, a krajíček chleba. Měli jsme hrozně rádi hrušky. Když
už potom nebylo ovoce, tak jenom suchý chleba. Vždycky jsme si porovnávali, co máme.
*Prodělal někdo z tvých příbuzných španělskou chřipku?
Moje máma ji měla. Já jsem ještě nebyla na světě, to bylo v osmnáctém roce a můj táta
ještě nebyl z první světové války doma. Máma byla na všechno doma sama, měla tři malá
děvčátka, moje sestry. Když skončila válka, tak máma měla vysokou horečku.
*Co by sis vybrala za školu nebo práci, kdyby sis vybírala v dnešní době?
Já bych asi neměnila, já jsem byla spokojená. Nejdřív jsem se učila na švadlenu, ale pak mě
poslali do Plzně do cukrárny jako prodavačku a pak jsem měla krám. A pak jsem dlouho
vařila ve školní jídelně, já jsem byla spokojená. Asi bych si vybrala stejně i dnes.
Rozhovor připravila Kateřina Hakenová

