
Vzpomínky na babičku a dědu. 

Měla jsem dvě babičky: pražskou, respektive žižkovskou, protože Žižkov nebyl v době, kdy se 

babička narodila, součástí Prahy,  a maloveskou babičku z Malé Vísky u Klatov. Odtud měl 

mimochodem babičku i Antonín Zápotocký a napsal o tom knížku Barunka.  

Dědu jsem měla jen jednoho, neboť ten pošumavský zemřel když byly mému tatínkovi dva roky.  

Žižkovská babička. 

Moje městská babička byla vlastně moderní, vychovávána mezi čtyřmi kluky polovojenskou 

výchovou, uměla plavat, zatímco většina dam na vltavské plovárně se tehdy jen nesměle cákala v  

plavkách pod kolena u břehu. Uměla také bruslit a chodila do Sokola, kde později byla i 

cvičitelkou. A byla to velká vlastenka. Za války se mohla díky německé matce přihlásit k německé 

národnosti a nikdy to neudělala.  

Zajímavé je, že si více pamatuji, co mi pražská babička vyprávěla o svém dětství, než to, co jsem s 

ní zažila já. Bude to asi tím, že jsme nejraději ze všeho poslouchali její vyprávění. A to ona uměla, 

i když si trošku vymýšlela. Možná právě proto to bylo tak pěkné.  

Babiččiny příběhy ze Žižkova.  

Příběh první - Vítkov.  

Představte si, že sady na vrchu Vítkov bývaly oploceny, měly vstupní branky a  ty se na noc  

zavíraly! Psal se rok 1899, mojí babičce Marii zvané Mici byly čtyři roky, když jí zemřela maminka. 

Zbyly po ní čtyři děti, nejmladšímu byli teprve dva roky. Otec býval celé dny v práci a tak si najal 

na hlídání čtrnáctileté děvče, na víc se asi peněz nedostávalo. Tahle chůvička vzala děti  do 

parku na  vrch Vítkov, hrály si, skotačily, až došlo na oblíbenou hru "válení sudů". Svahů je tam 

na to dost, některé docela strmé.  Chůva měla v kapse háčkování, které vytahovala z kapsy 

každou volnou chviličku. Byla sama ještě dítě a tak se k válení ze svahu zakrátko přidala. Kutálela 

se, kutálela, závodila s dětmi kdo dál, kdo rychleji, kdo lépe - až si zapíchla hluboko do .... no do 

pozadí háček. Bytelný, kovový, c. k. rakouský háček. Samozřejmě, že to bolelo, chůva ječela jako 

smyslů zbavená a utíkala pro pomoc. On takový háček nejde nazpět docela nijak 

vytáhnout...nechala děti dětmi a prostě a dobře běžela  domů a z Vítkova utekla pryč.  

Stmívalo se, blížila se zavírací hodina a hlídač procházel parkem a zvonil zvoncem, aby všechny 

návštěvníky upozornil, že se bude na noc zavírat . Všichni museli pryč. Zvonil, chodil, až narazil 

na čtyři ubrečené, hladové a vyděšené děti. Na otázku, kde mají maminku, odpovídaly děti, že v 

hrobečku. Samozřejmě je odvedl až domů a tam je odevzdal s vyčítavým pohledem otci. Měl 

štěstí, že na tehdejším Žižkově nebyla sociálka s paní Zubatou ! Druhý den si podal  inzerát a do 

půl roku se znovu oženil, nic jiného mu tehdy asi nezbývalo. Nevím, jestli to bylo štěstí pro tu 

novou maminku, vlastně macechu, ale pro mojí babičku a její tři sourozence zcela určitě. Přibyli 

další tři děti,  a  nová máma nedělala mezi svými a nevlastními dětmi rozdíl, moje babička o ní 

vždycky mluvila jako o mamince a s láskou.  



Příběh druhý- opilci.  

Žižkov byl a vlastně dodnes je svérázná lokalita, tehdy plný postaviček s nejroztodivnějšími  a 

už zapomenutými povoláními jako třeba brzdař tramvaje, vyšívačka,  lampář nebo právě hlídač 

parku. Jedním z takových byl i obecní sluha, takový pomocník strážníků, který byl i něco jako 

protialkoholní záchytka. Pokud někdo nebyl schopen chůze z hospody, nebo někde cestou usnul 

či upadl, prostě byl zlitý pod obraz boží, naložil ho tento slouha s pomocníkem do necek a 

odnesli ho za doprovodu strážníka domů. Celou cestu ho pak doprovázely posměšky 

kolemjdoucích,  vtipy, opovržení a křik. Bylo to prostě pozdvižení, i když se to zjevně nestávalo 

zase tak ojediněle. Druhý den se samozřejmě styděla celá jeho rodina, byla to strašná ostuda. 

Moje babička si  jako dítě myslela, že každý, kdo se jen napije alkoholu, takhle ostudně 

dopadne . Nějak to v ní zůstalo a nikdy se nenapila ani piva! Ironií osudu si ovšem vzala syna 

hospodského z Klatov.  A tam se čepovalo  plzeňské pivo jako křen. Byl to věčný boj, babička 

musela pít vodu tajně u výlevky v chodbě hostince. Pradědeček by se asi propadl hanbou, kdyby 

štamgasti viděli, že snacha pije vodu z kohoutku!  Když jsme jako malé holky chtěly se sestrami 

upít dědečkovi  trošinku piva z půllitru, jen si tak líznout pěny, babička vykřikovala, že budeme 

pitomé, ať se opováží ! Vozily jsme dědovi vždy ukázat vysvědčení a dost dlouho to byly „samé“, 

jedničky, samozřejmě. Děda se smál a říkal: Vidíš Marjánko, to mají z toho piva !  

Příběh třetí- studna. 

Moje babička vyprávěla i úsměvnou historku o tom, jak chodila ke kašně nebo studni pro vodu. 

Její první láska byl starší bratr herce Jaroslava Marvana, myslím, že se jmenoval Josef . Jak 

babička Marie,  zvaná Mici,  tak Josef Marvan, zvaný Marva byli členy ochotnického 

žižkovského spolku. Můj pradědeček, otec babičky, byl do roku 1900 šikovatel v kadetní škola c. a 

k. rakouské armády a tak měla babička "vojnu" i doma. Mici měla prakticky jedinou možnost, kde 

se s Marvou mohla setkat bez přísného dozoru, totiž tehdy, když šla pro vodu ( v domech voda 

zavedena nebyla). Otec měl trasu přesně změřenou a měl vypočítaný i časový limit, za který se to 

dalo, rozuměj mělo, stihnout. 

Babička, ovšem tehdy mladé děvče, která tam měla dohodnuté setkání s Marvou, byť i jen letmé 

a zcela nevinné, vyprávěla, jak potom,  aby to stihla, letěla s plnou konví, kterou jí až k rohu 

pomáhal Marvan donést domů. Ještě, že byla zdatná Sokolka! Bohužel to všechno  nakonec 

smutně dopadlo, ne kvůli přísnému žižkovskému pradědovi, ale kvůli I. světové válce. Marvan 

narukoval na frontu a za nedlouho, již koncem roku 1914, padl. Babička prý tehdy přestala věřit v 

Boha a nikdy na Marvu nezapomněla. Vzala si po válce mého dědečka, který prošel celými čtyřmi 

roky války a ač raněn, přežil. Takový je život. 

 

 

 



Maloveská babička. 

Tahle babička byla zcela jiné kafe, jak se říká. Pravá vesnická babička s dlouhými sukněmi, 

dřeváky a zástěrou a věčným šátkem na šedých vlasech. Střevíce nosila jen do kostela nebo do 

města. Bydlela v chaloupce s pecí, maštalí a půdou. Měla muškáty za okny, sad a zahrádku. Byl 

to ráj našich prázdnin a ona nás tam měla na starost jen co začaly prázdniny. Dnes mi nejde na 

rozum, jak to s námi vydržela ! Jen nám vařit musela být strašná námaha. Neměla žádný sporák 

nebo pračku, nic. V létě se topilo otýpkami  z větviček,  vařilo se na tzv. šporheltu,  součástí 

pece byl kamenec, kde se pořád hřála voda, samostatně se zatápělo v peci,  zatopit se muselo 

třeba i na kafe- rozuměj meltu- k snídani. Do toho kafe si babička lámala chleba a přidávala 

mléko. Ovšem zalézt si za pec, zejména v zimě, to byla balada! To se nedá ničím nahradit. Spaly 

jsme se sestrou i v zimě v nevytopené  „sednici“ , přikryté duchnami , které byly tak vysoko 

nacpané peřím, že se skoro nedaly přitisknout k tělu. Když venku mrzlo, vzaly jsem si na hlavu 

čepici a babička nám dala do nohou v hadru zabalenou nahřátou cihlu. To se to spalo!  

Babička byla selka, celý život dřela na poli, i když za dob našeho dětství samozřejmě už byla na 

vejminku a v důchodu. Mimochodem – po komunistickém převratu zcela směšném důchodu, 

čítajícím asi 140 Kčs. Neměla nijak velké hospodářství, ale byla přece vlastnicí půdy a tak podle 

soudruhů neměla do kulaků daleko. Půdu, koně, krávy i stroje jí samozřejmě zabavili. Kdyby jí 

nepodporovaly její děti, umřela by hlady. Bez nadsázky. Nikdy jsem ale neslyšela, že by si 

stěžovala. Nikdy. Byla to tvrdá a statečná generace, co prožila dvě světové války.  Jediné, s čím 

se nikdy nemohla vyrovnat, byla smrt jejího nejmladšího synka, který se v pěti letech utopil. 

Přesto tahle babička v Boha nikdy věřit nepřestala.  

Babička byla svéráz. Některé naše nápadníky vyháněla už ze zápraží, jiní měli vstup dovolen. Aby 

za námi nemohli lézt kluci oknem, zatloukla babička okna hřebíky zevnitř. Aby mohla v klidu 

spát. Když jsme později chodily tancovat k muzice, opřela zevnitř o dveře koště, které při 

otevření spadlo a udělalo pekelný rámus. Babička tak měla přehled, že jsme dorazily a také  v 

kolik hodin, aby později mohla podat hlášení tátovi, svému synovi.  Žádné diskuze jako v Praze, 

nic, prostě činy.  Tahle babička moc na řeči nebyla, žádné historky z jejího dětství či mládí tak 

neznám. Tenkrát mě to ani nezajímalo, bohužel.  

 Velmi často si však vzpomenu na to, jak jsme před poutí pekly se sestrou a babičkou tzv. 

malované koláče. Někde se jim říká chodské, ale u Klatov  „malované koláče“. Myslím, že jsou 

si podobné. Prostě kynuté těsto, to dělala výhradně babička, a pak se „malovaly“ mákem, 

povidly a tvarohem.  Nejde o malé koláčky, ale o koláče velké asi jako talíř, které se zdobily, 

„malovaly“ a pak porcovaly tak, aby každý měl pokud možno všechny tři náplně.  Nejdůležitější 

a nejúžasnější na nich bylo to, že  se pekly v té opravdové peci. I když to dodnes zkouším, tak v 

elektrické troubě to prostě není ono. A navíc: babička si dělala domácí tvaroh z kysaného mléka 

a  pěkně odkapat přes plátýnko, povidla jakbysmet z domácích švestek co rostly na sadě a ještě 

dlouho i náplň z vlastního máku. A to jsme ještě o biopotravinách nevěděli zhola nic ! Když se 

ten mák sklidil, uzrál a doschnul, sedla si babička na zápraží, vzala si čistou zástěru, a do klína 

vyklepávala z naříznutých makovic zrníčka máku do zástěry. Někdy jsme i pomáhaly. Pouť byla 



na svatou Annu, 26.července. A ta moje vzpomínka se váže právě k těm koláčům před poutí. Jak 

jsme tak pomáhaly se sestrou ty koláče plnit, „malovat“, samozřejmě jsem měly tendenci ujídat 

ty strašně dobré náplně, povidla voněla hřebíčkem a rumem, mák skořicí a tvaroh byl jedna 

báseň! Babička měla strach, že nezbude na návštěvy o pouti, ta ostuda ! A tak jsme při tom 

musely zpívat ! Celou dobu, bez přestávky. Jen jsme zmlkly, už nás okřikla: Holky, zpívat! A 

zkuste zpívat s plnou pusou! To fakt nejde. Jak jednoduché a jak účinné!  

Děda Václav.  

Pocházel od Klatov, ale vzal si žižkovskou babičku. Můj děda zemřel, když mi bylo deset let. 

Přesto si ho moc dobře pamatuji. Byl vysoký, statný, klidný, až takový jakoby majestátní. Měl 

přirozený respekt a ačkoliv nás měl moc rád, měly jsme z něho  mnohem větší vítr než z 

babičky. Vždycky jsem žadonila, aby mi vyprávěl příběhy z války, té I. světové, kterou prošel 

úplně celou, bojoval na italské a ruské frontě. Co tak asi z těch hrůz měl vyprávět malým holkám 

? Samozřejmě jen to, co dobře dopadlo. Nejraději jsem měla tu o koni Martinovi. Děda jako 

velitel čety měl svého koně, válečného, vycvičeného, poslušného na slovo. Jednou se v noci 

vraceli z průzkumu a jeli tou samou cestou jako brzy ráno, ještě za šera, ale samozřejmě 

opačným směrem. Ve dne se museli skrývat v lese. Jeli po lesní cestě, děda vepředu na první 

pozici své čety a kůň najednou zpomalil, zastavil a odmítl jít dál. To nebylo běžné a nikdy to 

neudělal. Po dobrém, po zlém, nic. Stál jako vrostlý do země. Všichni byli strašně utahaní, ospalí, 

hladoví, žízniví a teď si ten zpropadenec postaví hlavu a ne a ne pokračovat. Naštěstí dědovi 

došlo, že to nebude jen tak. Slezl, opatrně pátral co se děje a najednou vysvitl měsíc a před nimi  

se objevila obrovská jáma, hluboká díra po výbuchu granátů. Ještě krok a byl by se zřítil do 

hluboké propasti  a pravděpodobně by si kůň zlámal vaz a děda by zahynul i s ním. Kůň Martin 

byl nesporně můj dětský hrdina. Že i děda byl hrdina mi tenkrát nějak nepřišlo na mysl.  

Nejvíce ze všeho si ale pamatuji na Mikuláše. Děda nám dělal  svatého Mikuláše. To jsem 

ovšem dlouho netušila. Přijížděl z Prahy, kde bydlel, tajně se převlékl, aniž jsem tušila, že už je v 

Brandýse. Ale byl to parádní Mikuláš ! Majestátní, který odříkával bravurně latinské traktáty, 

třímal knihu hříchů a měl v pekle či nebi podezřele dobré informátory o našich prohřešcích. 

Doprovázel ho samozřejmě zlato-bílý  anděl s křídly z pravých husích brků a chlupatý strašný 

čert s řetězem. My jsme se ještě  doma museli modlit Andělíčku můj strážníčku, kleknout na 

kolínka, žádné básničky jako dnes. A tak jsem se jako každý rok těšila i bála zároveň, až zase 

nastane 5. prosinec. Až jednou…..to už jsem chodila do první třídy...a pan učitel nám nahlodával 

duši tvrzením, že žádný Mikuláš, na tož svatý, neexistuje, však se psal rok 1957….a já měla v 

dušičce pěkný zmatek. Klečím, jsem na úrovni noh všech nebeských i pekelných mocností a 

koukám a vidím: ten Mikuláš má boty jako náš děda ! Svatý Mikuláši, jak to, že máte boty jako 

náš dědeček? A to už se musel smát i ten svatý muž a bylo po záhadě, ale také po tom krásném 

tajemství.  

A i když nebylo Mikuláše, vozíval děda z Prahy bonbóny, buď fialky nebo měsíčky, žluté a 

oranžové, vždycky je schovával v některé  z mnoha kapes. Nosíval pánský oblek s vázankou a v 

zimě i svrchník, pamatuji si na tvídové sako, v některé té kapse jsem vždycky objevila ty skryté 



dobrůtky,  děda totiž pokaždé tvrdil, že na bonbony zapomněl. Ale nezapomněl nikdy. Na dědu 

bylo totiž spolehnutí. Vždycky a ve všem.  
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