


Přeji všem dobré nedělní odpoledne!

„A když v noci vyplul na oblohu měsíc

a svým stříbrným světlem ozářil celý kraj,

jak to bylo krásné!

To jsme sedávali s bratrem opřeni

o deskovou stěnu mlýna a dívali jsme se

na pohádkovou krajinu dlouho do noci.“



.

Žeranovský 

Větřák,

rok 1915



Paměti
Františky Stokláskové, 

rozené Potůčkové,
dcery drobného rolníka

a větrného mlynáře 
Františka Potůčka  

ze Žeranovic.

Narozena 12. 2. 1881 
v Žeranovicích,

zemřela 19. 3. l964 
v Brně-Medlánkách



Dovolte mi 
se také 

představit:
nejmladší 

ze tří 
generací 
Potůčků.
U stohu 
slámy, 

listopad
1951



Začněme trochou 
historie:

Pozemek zvaný „Od 
povětrníka“  zakoupil  
31. 12. 1789 František 
Hlobila ze Žeranovic 
od Jeho Excelence 
hraběte Seilerna, a to 
za účelem 
„vystavění a sestrojení 
větrného mlýna a  
jinak nutného obydlí“.



6. ledna 1796 je datována kupní smlouva, kterou se 

stvrzuje odprodej zařízeného větrného mlýna se dvěma 

oškrty (Schärfeisen), dvěma mlecími stolicemi, jedním 

krumpáčem, tažným lanem včetně pozemků o výměře 

10 měřic a obydlí, to vše za 690 zlatých. 

≈  ≈  ≈

Od Františka Hlobily jej za tento peníz (musel si na to 

půjčit 210 zlatých  ze Sirotčího pokladního fondu  

statku Žeranovice) koupil můj pra-pra-pra-pradědeček 

Tomáš Potůček z Martinic, kde působil jako mlynář

už v roce 1770, jak doloženo  v Knize mistrovské cechu 

mlynářského.



Následnictví
hospodářů

Data narození 
a úmrtí

Tomáš Potůček I 1727 - 1801

Tomáš Potůček II 1764 - 1832

Tomáš Potůček III 1805 - 1865

František Potůček 1844 - 1903

Julius Potůček I 1878 - 1952

Julius Potůček II 1914 - 1979



„Bylo to 
asi r. 1896. 

Starý kostel, 
který býval v 

dávných 
dobách ještě 

českobratrský 
nebo 

evangelický, byl 
zbořen, 

protože byl 
malý a velmi 

starý.
Na starý kostel si ráda vzpomínám. Byl malý, ale tak nějak útulnější. A zvlášť se 
mi líbilo, když na sv. Jana Křtitele přinášely dívky velké kytice kvítí, kladly je na 
zábradlí před oltářem a kněz je po mši světil. V těch kyticích kromě květin byly 

i léčivé byliny, léčivé pro lidi i pro dobytek. Bylo to velice pěkné, když celé 
zábradlí  (kátr) bylo pokryto  těmi kyticemi. “



„Maminčin  otec,  nadučitel  František  Januška, učil ve staré škole. Tenkrát 
chodily do Žeranovic do školy děti z Horního Lapače, z Rackové a z Franckovic, 
tedy ze 4 dědin. Žáků bylo mnoho, ale platu málo, myslím, že až do r. 1869, kdy byl 
vydán nový školský zákon. Bylo to také tím, že někteří rodiče školní plat v 
naturáliích dávali buď špatně, pozdě, nebo vůbec ne. To zvláště z Rackové a

z Franckovic. 
A tak bývalo i 
hladu dost, když 
bylo 6 dětí (2 
zemřely malé). 
Vykládala mi 
často tetička 
Anna, která byla 
o 10 let starší 
než maminka, 
že v Ludslavicích 
zemřel rechtor 
S celou rodinou 
hlady.“



Větřák a obytné stavení, 1930.

Mlýn zbořen v roce 1935.



O čem vyprávějí
tetinčiny paměti?

Osudy lidí, zvláště příbuzných
První a druhá světová válka
• Život na vesnici:
Jaká byla naše chalupa
Jak jsme pásávali krávy
Okolí naší chalupy
Jak se u nás vařilo
Jak se u nás slavily svatby
Něco o předení
Stavění kostela a „svěcení“
Školní výlety
Klasařky
Smrtná neděle



„Proto stařenka i obě děvčata 

(maminka i teta) pletly čepce. Ty 

čepce byly z velmi tenounké příze

a pletly se pěkným dírkovým 
vzorkem...

… Časem se ty čepce přestávaly 

nosit, poslední jsem pletla já asi 

r. 1900 s návodem tetiččiným pro 
„tetičku“ Nedbalku z Bednárně.“





Julius Potůček I
jako vojín c.k.
armády
ve světové válce -
první zprava 
(1916) 



Pohlednice,  zaslaná 
Juliem a Anežkou 

Potůčkovými 
zraněnému vojínovi  
Františku Stokláskovi

do vojenského lazaretu 
v Komárně  roku 1916

Mlácení obilí 
v Žeranovicích





Františka 
Stoklásková
s manželem 
Františkem, 

se svojí 
matkou a 

třemi dětmi

1912



Rodina Anežky a Julia Potůčkových u mlýna, 1930



Poslední mlynář Julius  
Potůček s manželkou 
Anežkou a dcerou Marií 
(Marenkou) roku 1942

… i telátko Dášenka patří 
do rodiny.



… nemluvě o koních 



… a psu 
Kazanovi.
S Juliem 
Potůčkem 
neteř 
Růžena 
Stoklásková
a praneteř 
Alena 
(provdaná 
Borková), 
1942



Marie Jašová
(řádová sestra 

Ermelinda),
sestra manželky 

posledního 
mlynáře Julia 

Potůčka a 
Anežky Jašové 

(z Horního 
Lapače). 



Samota Větřák v roce 1978





Na této samotě Větřáku

žilo šest generací Potůčků

větrných mlynářů.

Z jejich osudů vyrůstají naše…



Paměti Františky Stokláskové, rozené Potůčkové,
dcery drobného rolníka a větrného mlynáře 

Františka Potůčka  ze Žeranovic,
byly napsány v letech 1959 – 1963.

Připravujeme je 
ke knižnímu 

vydání 
i s bohatou 

fotografickou 
dokumentací.

≈  ≈  ≈

Další podklady a 
dokumenty 

vítány!



Děkuji za pozornost!


