
D - jako dědeček                                                                  
    Můj dědeček se jmenoval Emanuel Zelenka a byl to maminčin tatínek. 
Jiného jsme s bratrem neměli, protože rodiče ze strany tatínka  zemřeli dřív, 
než jsme se narodili.. Dědeček byl vysoký, veselé letory jak se říkávalo, měl 
vlasy do zrzava, které jsem po něm zdědila a nosil knírek.  
    Dědečkovi bylo 28 let, když přišel povolávací rozkaz na den 16. ledna 1915. 
Odešel z domova, kde nechal manželku s půlroční dcerkou, mojí maminkou, 
aby se do něj vrátil za necelých šest let po velkých útrapách a s podlomeným 
zdravím. Vrátil se v pondělí 14. června 1920.        
    Nastoupil k 88. polnímu pluku z Berouna. Tento pluk a další 35. pluk 
z Plzně, pluk  č.75 z Jindřichova Hradce a pluk č. 11 z Písku byly začleněny 
pod 19. pěší divizi s velitelstvím v Plzni. Pluky byly po základním výcviku 
zaslány na frontu a nikdo netušil, zda se ještě vrátí někdy ke svým rodinám. 
Do výbavy vojáka patřilo dvoje letní a jedno zimní prádlo, pás, dvoje boty a 
obvazy. Stočtyřicet ostrých patron, to byla výbava rakouského vojáka do 
bitevního pole. Ponožky se v té době nenosily, vojáci měly onuce- což byly 
dlouhé bavlněné jemné pásy, které se obtáčely kolem nohy až pod koleno. 
Bylo to velice funkční a hlavně zdravé. Voják si nohy ovinul tak, že se mu 
pásky nezařezávaly, netvořily varhánky, a tudíž neměl otlačené nohy, což bylo 
naprosto nezbytné při dlouhých pochodech.  Ze svého dětství si pamatuji, jak 
pečlivě si je začal kolem nohy od prstů ovíjet a skládat tak, jako dnes dáváme 
obvaz. Když se zamyslím, tak to bylo i zdravotně příjemné, protože zpevnily i 
kotník. Myslím si, že dlouho neměl ponožky, snad jen hodně teplé na zimu. 
Dědeček nastoupil jako vojín pěší Rakousko uherské armády. Do zajetí 
Padl 30. května 1915  na ruské frontě v obci Bolechov. V Rusku prodělal i 
operaci kýly a 1. dubna 1918, byl zařazen do legií  Prvním útvarem v legiích, u 
kterého sloužil,  byl 8. střelecký pluk. Prošel s legiemi do Vladivostoku a lodí 
Republika se vrátil 14.června 1920. 
Jeho první kroky vedly k mamince a pak domů. 
    Jeho šestiletá dcerka se ho chytila a už nepustila, prochodila s ním celou 
vesnici, kde se se všemi šel přivítat a všude hrdě říkala, „To je můj tatínek, já 
mám taky tatínka!“ Když mi to někdy vyprávěla, stále se šťastně usmívala, 
jaká to byla veliká radost.  
    Z Ruska si přivezl zvyk kouřit Papirosky. Mně se to líbilo, byl to takový 
obřad, kdy si vyndal dřevěnou lakovanou krabičku, otevřel víko a bylo vidět 
uspořádaný vnitřek s přihrádkami. V jedné byly jemné cigaretové papírky, ve 
velké byl pytlík s tabákem, byla tam podlouhlá přihrádka na takovou kovovou 
nabíječku, která vypadala jako malá kulma a dřevěné pěchovátko. Do 
nabíječky se vložil papírek, prsty dědeček nasypal opatrně tabák, 
pěchovačkou urovnal a upěchoval, jednu stranu olízl jazykem, a secvakl 
dohromady. Chvilku podržel a papiroska byla na světě. Pak si ji labužnicky 
zapálil, spiklenecky na mě mrkl, a já očarovaně koukala, jak je ten můj 
dědeček šikovný.   
    Po skončení války pracoval u dráhy a podle toho, na který strážní domek byl 
přidělen, tak tam se odehrával jejich život. První byl v Plzni v Bukovci a před 
nástupem Hitlera byl u Podbořan, odkud byli odsunuti a našli si nový domov 



v Chrástu u Plzně.                                                                                                                                                            
    Bylo mu padesát devět, když jsem se narodila. Pamatuji si, že dělával 
cestáře s panem Čiperou a udržovali úsek silnice do Zábělé. Znamenalo to 
čistit okraje silnice, aby nezarůstala travou, odklízet hlínu, která se navezla 
z polí a malé správky. 
    Po nějaké době se stal hlídačem v STS Chrást. Sloužil dvanáctky, noční 
nebo denní. Když jsem byla na prázdninách u babičky, s obědem nebo večeří, 
posílala babička mě a já chodila ráda. Líbilo se mi, jak dědeček sundal 
z kastrůlku utěrku, omotal ji kolem ucha a s chutí se do jídla pustil. Každou 
chvilku se tam zastavil nějaký šofér, který se mnou žertoval a pokoušel mě 
povídáním a veselým žalováním o dědečkovi. Vždycky jsem se k dědečkovi 
přitiskla a bránila ho. Někdy mě posadili na traktor a povozili, jindy na sekačku 
a sem tam měli i bonbón, což bylo samozřejmě úžasné. Bylo tam rušno, 
protože všichni dědečkovi hlásili, kde budou na práci, kdy se vrátí a mě přišel 
dědeček strašně důležitý, protože zapisoval a dělal poznámky o všem, co se 
tam událo. Měl krásné písmo a do sešitu psal všechno tak, jakoby maloval.  
    Traktorka byla nahoře u nádraží a bylo z ní vidět celé údolí. Když bylo léto a 
dědeček měl noční, tak jsme spolu obcházeli „rajón“ a u hradby byla vyhlídka 
na západ slunce jak z filmu. Nikdy se mi nechtělo domů, ale pak se brzy 
setmělo a dědeček měl o mě strach a já musela. 
     Za seřazenými zemědělskými stroji byl docela velký plac, na kterém rostla 
svěží tráva spolu s jetelem. Dědeček  kosou trávu vysekával a já ji ve velkém 
koši nosila domů pro králíky. Nabrousil kosu, schoval brousek do takového 
toulce u pasu, ve kterém bylo krapet vody, rozkročil se a kosa jako stříbrný 
had s lehounkým zasyčením zajela mezi lístky, a vytvořila polooblouk, jak 
narýsovaný kružítkem. Muselo to být úžasně lehké, protože vše se za kosou 
pokládalo, tráva ležela v jednom šiku a dědeček se samozřejmě tvářil 
spokojeně, protože tráva voněla, a já na něj s nadšením koukala. Pak jsem to 
také zkusila, zapíchla jsem špici do země, stočila ostří vysoko, takže se tráva 
jen sklonila a dívala se jinam, aby se nemusila smát. Ano, opět to bylo tak, že 
to co vypadá lehce a půvabně, je vždy výsledkem dlouhého učení, cviku a 
trpělivosti.  
    Někdy si zašel do hospody U zelené žáby dole za řekou. Pivo tam čepoval 
pan Rous a někdy, když to babičce přišlo dlouhé, mě pro dědečka posílala. 
Ovšem dědeček se na mě radostně usmál, koupil mi malinovku, za kterou se 
v té době dalo každé dítě odvést, dostala jsem preclík a nechtělo se pak domů 
nám oběma.    
    Rád chodil na houby a mě vzal jednou s sebou. Šli jsme brzy, za ranního 
šírání, dozadu kolem vily Hana. Cesta stoupala do mírného vršku a pomalu se 
začalo rozednívat.  Protože už byl srpen, všude byla rosa, pavučiny v lese byly 
jak perlové náhrdelníky a bylo naprosté ticho. Jen sem tam pípl pták, nebo 
praskla ojediněle větvička a i ten potůček byl tichoučký.  
    I já, která byla trvalou švitořilkou, jsem v té chvíli ani nedutala. Bylo to svaté 
a kouzelné.  Myslím si, že dnes lidem chybí ticho, takové to posvátné, kdy ani 
nedýchají a jen žasnou. Ticho, které by jim dovolilo naslouchat hlasu svého 
srdce, dokonce naslouchat i lidem kolem sebe a nedej Bože připustilo 



naslouchat duši své, ale i kraje.  
  Pak se nad obzorem prodral první sluneční paprsek. Vyšlo slunce, les jakoby 
vydechl a všechno se teprve probudilo a jako, když dá povel taktovkou, 
všechno se rozezpívalo. Ze všech začaly vyletovat mušky, motýli, les se 
nadechl a furiantsky rozkročil. Ať mi nikdo neříká, že ne, určitě ten pocit znáte, 
les žije a je těžký frajer, když na to přijde. Byla to krása, i ten potůček se ozval 
hlasitěji, houby se natřásly, ukázaly své kloboučky a všichni si oddechli. Tudy 
jsem chodívala i s babičkou na borůvky. S dědečkem bylo ale všechno jinak. 
Pak jsme začali houby nacházet a hned bylo veseleji. Bylo to krásné a takové 
tajemné. Vrátili jsme se k obědu a vím, že jsem pak usnula a spala dlouho do 
odpoledne, kdy už byly houby nakrájené, upravené na lískách a spokojeně se 
sušily. 
    Dědeček moc hezky kreslil a zpíval. Nejraději takové veselé písničky, byly 
to kuplety a smáli jsme se jim. Kreslíval pro mě domácí zvířátka a nejvíce kozy 
na pastvě, anebo jak jsou mlsné a lezou za dobrými lupeny po skále a na 
stromy.  
    Pracoval a sloužil tak dlouho, co ho nohy poslouchaly. Pak mu nohy 
vypověděly poslušnost, ozvaly se omrzliny z Ruska a dědeček přestával 
chodit. Bylo to hodně smutné, protože se nechtěl nechat zlomit a posunoval se 
pomocí židliček, kdy přesedal z jedné na druhou.  
      Odešel  8. března 1963. Ten den jsem si šla vyzvednout peníze ze 
spořitelní knížky, na koupi svého prvního kostýmku a vracela se natěšená 
domů. Ač bylo tak brzy na jaře, svítilo slunce a bylo teplo. Od vrátek poletoval 
na dvorku motýl, a když jsem natáhla ruku, posadil se na ní. V ten moment 
vyšla maminka a řekla smutně: 
    „Táničko, dědeček nám umřel“  
a já vím, že ten motýl na ruce tam byl od něj, aby to tolik nebolelo. O šest let 
později jsem za něj dostala v neděli odpoledne 9. března dcerku, mou 
černovlasou Sněhurku, kterou mi přinesl déšť a sníh     
 


