
B jako Babička 
    Moje babička Magdalena se narodila roku 1892 jako pátá, ze šesti dětí. 
V rodině byla čtyři děvčata a dva chlapci, z nichž první zemřel jako dvouletý. 
Pocházela z  malé vísky Nadryby na sever od Plzně.  
     Neměla to v životě lehké. Když jí bylo osm let, odvedla jí maminka do 
služby přes léto k hajnému. Plakala tam, stýskalo se jí a utekla domů. Nebylo 
jí to ale nic platné, maminka jí vzala za ruku a odvedla zpět. Když se sváželo 
dříví, svezly se naložené klády z vozu a babičku jeden kmen srazil a skalpoval 
jí dolní oblast hlavy za levým uchem. Když se jí úraz stal, bála se jít domů a 
protože spala ve chlévu, daly se jí do rány vši. Teprve, když dostala teploty a 
byla na tom opravdu špatně, poslal hajný pro maminku a ta babičku odvezla 
domů. Pak už do služby nemusela. V dospělosti pak nosila delší vlasy, aby 
jizvu zakryla Ráda jsem babičku česávala, a při pohledu na jizvu jsem trnula, 
jaké to asi bylo zlé, co asi všechno zkusila a jak byla houževnatá. Byla velice 
upřímná a já s ní mohla mluvit o věcech, které s maminkou byly tabu.  
   Narodila jsem se po necelých šesti letech po bratrovi, kdy babičce bylo 54 
roků, a byli jsme s bratrem její první vnoučata. Do příchodu Němců bydlela 
babička s dědečkem u Podbořan a po odsunu si zakoupili chaloupku 
v Chrástu. Do Chrástu nebylo z Plzně daleko, jezdil tam vlak i autobusy a tak 
jsme se často vídali. Byla jiná doba a jezdila jsem za babičkou od třetí třídy 
sama. Stále mám od ní dopis, kdy jsem za ní o prázdninách hned nepřijela a 
babička upřímně a trochu vyčítavě psala: „Kdepak Táňo jsi, angrešt je už 
zralý, žitavky padají a já to tu musím trhat a jíst sama!“ To jsem opravdu 
musela všeho nechat a za babičkou se rozjet. A tak o mé zlaté babičce něco 
napíšu, měla jsem než ji a vzpomínám na ni, jako na nejhezčí doby svého 
dětství a mládí 
    Bydlela v Chrástu u Plzně, takže to bylo kousek a byla jsem tam v cuku letu. 
Babička měla husy, kozu, králíky, slepice a kočku Micku. Ta obvykle měla 
každé jaro koťata, u kterých jsem byla pečená vařená. Měla pelíšek na půdě 
v seně a tak kvůli ní byla dvířka na půdu pootevřená. Když jsem po příjezdu 
zjistila, že už je zase na půdu natevřeno, všechno šlo stranou a už jsem je 
hledala. Babička mi říkala „Kočičí máma“ a nemohla mě dostat z půdy ven. 
Když v podvečer dojila kozu, hned jsem misku ještě teplého mléka nesla za 
kočičí rodinou.  
    U babičky to nebylo jen tak. Nanosila jsem vodu ze studny, kde byl okov 
s rumpálem a měla jsem vždycky strach, když jsem po vytažení pro něj do 
studny sahala, abych ho přitáhla na okraj a vodu vylila do štoudví, které pak 
měla babička na lavičce v kuchyni. Chodila jsem také do dřevníku pro dřevo 
na podpal a skládala pod kamna do takové jeskyňky, aby bylo pěkně suché a 
dobře hořelo. Vodu z nádobí jsem vynášela a vylévala na hnojiště, sekala 
kopřivy slepicím a housátkům, když se vylíhla, pouštěla jsem kejhající husy na 
pastvu k vodě, podestýlala králíkům a zakládala krmení malé koze do chlívku. 
Ráda jsem se dívala na slepice, jak si opatrně vykračovaly a pokvokávaly, 
mhouřily oči a stále se zdržovaly v blízkosti, kdyby se ozvalo Puta, puta, aby o 
nic nepřišly. 
    Babička měla velkou starost, aby ze mne něco pořádného vyrostlo, což 



v reálu znamenalo, že jsem musela umět nasekat trávu, postavit se k plotně a 
uvařit a také udělat šišky na krmení pro husy. Důležité bylo také umět vycídit 
kamna, hlavně takovou kovovou lištu okolo, která se cídila písečkem, až se 
leskla. Babička byla velice činorodá a tak jsme spolu stále něco dělaly. 
   V létě se babička jeden rok starala o slepičky v drůbežárně. Slípky byly 
vyvezeny na pole, v takovém pojízdném vagonku, a tam se vypustily, babička 
se jim postarala o vodu, ráno je pustila a večer zavírala zpátky. Jak to bylo 
zabezpečené, si už dnes nepamatuji, ale chodilo se tam za den víckrát, aby se 
sebrala vejce a hlavně se postarat o jejich servis. Chodily jsme také spolu 
sbírat klásky, což se mi vůbec nelíbilo. Babička na to šla od lesa, vymyslela za 
každou hrstičku finanční odměnu, a potom jsem to opravdu se sebezapřením 
přijala. K létu ještě patřilo jít na borůvky a to nebylo jen tak. Šlo se s velkým 
vědrem, babička říkala s kýblem, nesla se bandička s meltou, která se pak 
také musela natrhat plná a dva hrnečky na přidávání. Babička trhala opatrně 
s hřebenem, takže nám to přibývalo rychleji, než když to bylo jen rukou.  
Dokud nebylo vše plné, domů se nešlo. Byla jsem utrmácená, ale cestou se 
na všechno zapomnělo a ty koláče, to byla pak jedna báseň! 
   V zimě jsme chodidly spolu po „dračkách“ a vracely se pozdě domů. To jsem 
se i trochu bála, všude byla tma, hvězdy svítily a já se babičky držela jako 
klíště, aby mě nedej Bože, někde nezapomněla. To bylo v době, kdy jsem 
ještě nechodila do školy. Chodilo se i v sobotu, kdy bylo všude takové hluboké 
ticho. Pak už jsem byla školačka a jeden rok byly uhelné prázdniny a já šla 
k babičce „na službu“ a to jsem si to užila. Byly velké mrazy, sníh chrupal, 
když jsme se vracely, bývalo tak po desáté. ale, bylo to ten rok pěkné, už jsem 
se nebála. Uměla jsem už číst, tak jsem na přástkách četla pohádky a to se mi 
líbilo. To čtení mi zůstalo dodnes. Obvykle jsem četla povídky z kalendářů, 
nebo pohádky. Četla jsem ale stranou, abych neudělala vítr, když jsem 
obracela stránky, nebo když jsme se s ostatními dětmi smály. Také jsem 
zkoušela drát, ale to byla práce. Dostala jsem peří v hrnečku, ten se obrátil 
dnem vzhůru, aby peří nelítalo a peříčka se opatrně odebírala z pod něj. 
Drané peříčko se chytlo za špičku a strhlo z jedné strany, pak z druhé, dalo do 
středu stolu na hromádku a ospenka se hodila do zástěrky do klína. 
Hospodyně, u které se dralo, měla upečenou bábovku, nebo něco jiného 
sladkého, k tomu meltu, nebo čaj a hlavně tam bylo teplíčko a veselo. Moc se 
ale nepovídalo, protože peří lítalo opravdu jako peří a muselo se všechno 
dělat pomalu a opatrně, aby nebylo víc škody, než počinku.  
     S postupem let se všechno pomalu měnilo, babička už tolik nechodila, ale 
moje výuka pokračovala dál. Přišla doba, kdy byl čas mě seznámit se srpem a 
kosou. Copak srp, ten mě tolik nestrašil, ale kosa, to bylo horší. Babička byla 
moudrá a dala mě prvně sekat pampelišky a bršlici kozí nohu, nebo tak nějak 
tomu říkala. To byly rovné listy, stonky trochu tvrdší a srp se do nich s chutí 
zakousl. Ovšem, pak jsem dostala za úkol vyžnout trávu kolem studny a ta 
byla taková hustá a hedvábná. No samozřejmě, že zvítězila tráva. Pod srpem 
lehla, ani stéblo jsem neusekla a dívala se, jak si s ní poradím. Musela 
babička a poučila mě jak na ní. Pak mi dala vyžínat břeh k plotu, tam to bylo 
lepší, ale zase jsem si zasekla srp špičkou do paty. Nebolelo to, jen jsem 



zůstala koukat, o co jsem ho zastavila. Trénink udělal své a pak jsem dovedla 
posekat srpem všechno.  
   Dědeček mě učil s kosou a při pohledu na něj to bylo, jako když vyšívá. 
Kosa lehce zasyčela, zableskla se jako hádek a v úhledném obloučku lehla 
jetelina, jako když střelí. No, to přeci také dokážu, rozkročím se, mávnu kosou 
a bude to. No bylo. Zapíchla se do země poprvé, podruhé neusekla než pár 
hlaviček jetele a potřetí už nevím co, zda to byla krtina, ale dědeček mi kosu 
vzal, zasmál se a dosekal i mé okousané pokusy a tím jsem skončila.   
      Babička stále něco montovala, jak říkala svému háčkování. Háčkovala 
záclony, pak pokrývku na stůl, která ji dala mutaci, jelikož se háčkovala ze 
středu a babička, která nebyla tolik zdatnou v popisech, byla z toho, jak říkala 
paf. Ala přišla na to, mně se radostně pochlubila a já, která jsem ji od ní 
dostala, jí dávám na velikonoce na stůl a mám jí stále u sebe, jako kdyby tu se 
mnou byla. 
         Nedlouho  poté,  jednou ve vlaku, při cestě z Plzně, viděla na paní sedící 
vedle ní, zajímavý svetr s dírkovým vzorkem. Osmělila se a poprosila o návod. 
Paní si jí změřila a řekla: 
  “To zvládnete, to nic není, dvě hladce, dvě obrace a nahazujete před a za.“  
    No ano, nic to není, když jste zkušenou pletařkou, ale babička nad tím 
seděla a mořila se s tím, dokud na to nepřišla. To je taková naše dědičná 
vlastnost, když už to někdy někdo udělal, to by bylo, abychom to nesvedli i my. 
Zvládla to nejen ona, ale i já. Tento vzorek jsem  uplatnila  na svém prvním 
svetru, vlastně kabátku, a protože, to bylo na silných jehlicích, tak jsem zdárně 
dílo po čase dokonala 
       Babička měla velkou starost, že pořád čtu a neháčkuji a nepletu. 
Maminka, když byla jako já, pořád něco musela háčkovat, nebo vyšívat, když 
šla pást husy nebo kozu. Protože jsem byla jako ona, i ona tajně na pastvu 
nosila knihu pod zástěrkou a honem trochu něco tajně přečetla. I stalo se 
jednou, když bylo čtení zajímavé a maminka nedávala pozor, co milé husy 
dělají, že jedna zvědavá husa objevila klubíčko příze, bylo už hodně malé a 
tak ho se zájmem a snadno sezobla. Maminka to zjistila, ale už bylo pozdě, a 
tak ho zoufale milé huse vytahala zpátky. Se mnou se tomu už jako maminka 
smála, ale jako malé děvčátko, byla plna strachu, co tomu ta její maminka 
řekne a zda to půjde vyprat, protože bylo celé zelené 
   To bylo tak, někdy v osmé třídě babička nade mnou stála, hnedle plakala a 
lamentovala, že nebude moct v klidu umřít, protože co ze mne bude, ta holka 
dole u řeky je o rok mladší a už si uháčkovala a upletla halenku a ty jen čteš a 
čteš.  
    Takže po mnoha letech došlo i na vnučku. Babička rozhodla, že takhle to 
dál nejde, naučí mě háčkovat a plést a dáme se do toho hned. Půjdeme ke 
Štaufům koupit vlnu, nějakou silnou, aby mi to přibývalo, silné jehlice, aby 
nebylo moc očí, „A tohle holka musíš umět,  nebo si tě nikdo neveme!“ a to 
rozhodlo. Bože zůstat tak na ocet, prostě babička věděla jak na mě.  
   Babička byla výřečná, po kom to tak asi mám a zapředla rozhovor s paní 
Štaufovou, jaké to má se mnou soužení a že se s tím musí něco udělat, je už 
nejvyšší čas, holka vychází ze školy a neumí držet jehlice, ani plést. Koupily 



jsme vlnu silnou, jmenovala se Aleš a jehlice číslo 4. Byla ve smetanově bílé 
barvě, dnes se říká Ecru a hrdě jsme jí nesly domů. Dědeček mi držel 
přadénka a já si namotala klubíčka. Dostala jsem zástěru s velkou kapsou, 
abych měla kam klubíčko dát, babička nahodila první řadu a já začala lámat 
prsty a zpocenými dlaněmi motat první řady.   
   A ejhle ono to šlo. Upletla jsem lem a začala prvé řady vzoru, který byl 
vzdušný a s dírkami a najednou jsem nedělala nic jiného, než pletla. Dopadlo 
to tak, že ostatní trhali lusky a já seděla na mezi, pletla a hlídala, zda někdo 
nejde, abych je varovala.  Svetr jsem úspěšně dopletla, ale do smetanové 
barvy měl daleko. Přečetla jsem návod, jak se šetrně pere výrobek z vlny a 
svetr vyprala. Ovšem nechtěl uschnout. Třetí den, ještě trochu zavlhlý jsem si 
jej oblékla, abych byla kočka a vyšla s ním do šumu. Dosychal cestou, a tak, 
když jsem přišla domů, přišla jsem v kabátku. Moje maminka se smála a 
nemohla se uklidnit, protože byl na mě žalostný pohled, několikrát otočené 
rukávy a svetr delší než sukně. A tak jsem se nejen naučila plést, ale naučila 
se i zkracovat pleteninu a z toho, co jsem odpárala, jsem upletla lehounký 
svetřík s krátkým rukávkem.  
    V lednu 1964 jsem nečekaně přijela za babičkou v týdnu a na verandě se 
sušil překrásný bílý svetřík, se zapínáním na ramenou. Vydechla jsem 
úžasem. Babička se spokojeně usmála zeptala se: Tak co, ten je, viď?“ a já je 
kývala hlavou. 
   Přešlo jaro, léto se pomalu sklánělo k podzimu, když babička v poslední dny 
srpna odešla. Tolik to bolelo. A  jak jsem dostala za dědečka v březnu dcerku, 
tak můj synek se narodil po devíti letech v poslední den v srpnu, před 
polednem v plném slunci, tak, jak se to babičce vždycky líbilo. Kdy byl den 
jako korálek, voněla zem na zoraných polích, obilí už bylo ve stodolách a na 
stromech se smály hrušky a jablka. 
 


