
Za zábavou 

 
Nejen službou na hranici byl živ voják Pohraniční stráže od 13. roty v Potůčkách. Mladí hoši se chtěli 
bavit, když k tomu byla možnost. Umístnění naší roty umožňovalo VZS dosti možností zábavy. Pokud 
někdo považoval za zábavu sezení v hostinci, tak měl hned několik možností se pobavit u pivečka a 
štamprličky hned v několika lokálech. Ten první byla hospoda Na Haldě vPotůčkách,jejímž srdcem 
byl hostinský Čech a dokonce ještě je mezi námi i jeho žena, poštmistrová paní Blovská, jak o ní píšou 
Podlesáci z 12-ky. Hospodu v Potůčkách naši hoši využívali jen méně. Dominovali tu hoši z Podlesí. 
 
Druhou možností, vzdálenou jen jednu zastávku vlakem,skýtala restaurace Státních lesů Klub, s 
kulečníkem a sálem na taneční zábavy. V podstatě tu byly veřejné taneční zábavy zaměstnanců lesů. 
Ovšem prim hrál Hotel Modrá Hvězda,o jehož restauraci píši v jiných vyprávěních, kde hoši mohli do 
sytosti posedět. Hotel měl krásný taneční sál s galerkou a barem. V obci bylo kino,které promítalo 
třikrát týdně. 
 
Třetí možností vzdálenou jen dvě zastávky vlakem, byl Pernink. Také velká obec jako Horní Blatná. 
Vévodil tu hotel Perninský Dvůr s restaurací, tanečním sálem a sklepním barem. Dále pak restaurace 
Plzeňka,taktéž s velkým tanečním sálem. Hned vedle bylo širokoúhlé kino,které hrálo taktéž 
několikrát týdně. Takže stěžovat si, že není kde posedět a jak se bavit,nebylo možné. Jen kdyby ten 
žold stačil!Rodiče sice posílali přilepšení, ale ne každý, někteří jen balíky s proviantem… 
 
O tom, že polovina obyvatel byla německé národnosti, jsem už psal v jiném vyprávění. Děvčata už 
všechna vychodila české školy, už byly i ze smíšených manželství, takže s komunikací nebyl problém. 
A bavit, bavit se chtěli všichni. Víte, musím místní Němce pochválit, neboť tak jak se uměli oni bavit 
a zatáhnout do zábavy úplně všechny, to bylo nevídané. Dá se zodpovědně říci, že nebyla sobota,ale i 
neděle,kdy by nebyla taneční zábava. Takže taneční mistři z naší roty se mohli vytančit do sytosti. 
Místní manželé byli už po desáté alkoholem znaveni a tak volných tanečnic byla spousta. Ale i dosti 
svobodných děvčat. Takže se nám tu i zopár hochů oženilo, ale většinou si ženy vzali sebou do civilu. 
 
Víte, taneční zábava byla jednak společenská událost, možnost k seznámení, možnost tance, a zábavy. 
Žádní discjockeyové, žádná repro hudba, ale vše naživo. Kapely si říkaly jazzband, ale v podstatě to 
byly kapely hrající taneční hudbu. Dámy vyoblékané, načesané-letěly drdoly, civilové v obleku a naši 
ve slušivých kopřivácích. V Potůčkách se taneční zábavy pořádaly jen občas, Václavská, Vinobraní, 
plesy a tak. Zato však v Horní Blatné, tam to frčelo. Jen málokterá sobota,kdy by nebyla taneční 
zábava. To by pan Selvička nedopustil, to by mu utekl kšeft. Problémem bylo, že když docházelo na 
rozdílení kdo koho doprovodí, chlapci museli o půl druhé mazat na vlak, ale i tak toho hromadu stihli. 
Hudebníci měli přestávky a tak rozhicovaní chlapci a děvčata se chodili chladit ven. 
 
To v Perninku, to byla trochu jiná káva. Každou neděli od tří do deseti frčeli taneční čaje. To hned po 
obědě na vlak a hurá. Chlapci dorazili tak hodinu před začátkem a než hoteliér otevřel sál stačili urazit 
nějaké to pivečko. Vojclové tu vládli Potůčkovští, sem tam se vmísil nějaký Podlesák, který měl 
odvahu jít tak deset kilometrů pěšky sem a deset zpět. Hrávala tu pravidelně hudba z Abertam, nějaký 
pan Koitner a jeho hoši. Uměli všechny šlágry té doby, ale jaksi tomu chyběl větší Big Beat, velký 
úder. A muzikanti vrzli, už vpřed, do tance!A to se tu sešla mládež od Potůčků až po Aberetamy. A 
bylo z čeho vybírat. Kdo měl chuť a odvahu nepřišel zkrátka.Žádná lítačka nehrozila, za hodinu byli 
hoši v košilích. Jediná autorita pro vojáky jsem tam byl já, nebo por. Hampl,který také chodil tančit. 
Ale protože jsem po službě chodil zásadně v civilu, tak vlastně autorita žádná. Bitka nikdy nebyla, 
přeci jen jsme to ohlídali…No a Hamplovi jsem musel jeden oblek přenechat, aby mi nedělal ostudu. 
Přišel z učiliště a měl jen ten mundůr. 
 
Hudba se dělila na ploužáky a odvazy. Napřed bylo pár odvazů. To kdo uměl -a to uměl málokdo, tak 
válel Holaňďana. Později se z toho vyvinul Jive. Letěl Twist,no a kdo neválel tak tančil šlapáka na 
všechno. No a bylo normální pozvat holky na skleničku tvrdého, zvláště když s ní tanečník už tančil 
více sérií. A tak rozehřátí tancem a alkoholem už jen čekali na ploužák. A pak to začalo,to už se 
stmívalo, zvláště v zimě…Pan hoteliér ztlumil reostatem světla a ploužáky začaly. Prvně nesměle, ale 



když nebyl odpor, tak tělo na tělo a přiopilejší líčko na líčko. Bludné ruce se nedaly uhlídat. A v pauze 
se už u stolů vytvářely páry a smlouvaly se doprovody a randíčka. Před desátou museli kluci 
vypadnout na vlak, no ale to jela celá banda někdy dva vagony motoráku mládeže z Horní Blatné a 
Potůčků. Po cestě na nádraží samozřejmě kupa legrace. Pokoušely se holky, v zimě jsme se koulovali, 
zpívali, no prostě zábava byla. A při tom jsem také poznal svoji budoucí ženu, když jsem ji trefil koulí 
do drdolu. 
 
Kapitola sama pro sebe byly plesy. Ples byl v zimě každou sobotu, někdy i ve třech místech. Sály 
vyzdobené, dámy našlechtěné, tombola a samozřejmě živá hudba. Posezení v baru s tanečnicí, 
odlehčení, zábava. Masopustní rej masek byl něco mimořádného. V rámci taneční zábavy legrace 
hory. A při odmaskování o půlnoci překvápka a smích. Prostě kdo chtěl a neměl zrovna službu se 
alespoň u naší roty mohl pobavil dosytosti. Ne všichni hoši však těchto možností využívali. To už 
záleželo na nátuře toho kterého vojáka. Hoši možnost měli. Když jí nevyužili, byla jejich škoda. Co 
takoví kluci z Podlesí, ti byli opravdu na té lodi uprostřed oceánu lesa, jak píše pan František Roth ve 
svém vyprávění. Byla jiná doba a zábavou byla jiná zábava než je dnes. 
 
Když pozoruji své mladé a mladé mých známých, musím konstatovat, že nám, kteří jsme to 
prožili,mohou opravdu závidět. Tehdy šlo o společenskou zábavu.Dnes se mladí pobaví tak nanejvýše 
se svým jointem… 
 
Vyprávěl z vlastní zkušenosti Holek Zdeněk 
 


