
„VZPOMÍNKY NA BABIČKU A DĚDU“ .  
 

 

Co v karolínských příbězích nebylo 

 
   Tři čtvrtě roku výuky jsme měly ve třetím ročníku za sebou a chystaly jsme se na školní 

výlet. Třídní profesor byl velmi důkladný člověk a svědomitost a důkladnost vyžadoval i od 

nás, příštích učitelek mateřských škol. 

     Ve třídě proběhlo několik návrhů, kam tedy na školní výlet. Najednou Zdenička, které 

jsme říkaly Nanynka, vyslovila přání, že chce do Jugoslávie. Mnohé z nás se rozpačitě 

usmály, zdálo se jim to nerealizovatelné. Ale, kupodivu třídní Jugoslávii nevyloučil, nýbrž se 

vyjádřil, že by to bylo docela možné. Pro větší náročnost se toho úkolu ujme sám a sdělí nám, 

kolik by to stálo. Za dva dny jsme se dověděly, že čtyři dny výletu do Jugoslávie by nás přišly 

na čtyři sta Kč. 

     Blížil se termín schůzky rodičovského sdružení a tam se náš výlet měl probrat. Bylo 

potřeba zjistit, kolik rodičů by s výletem do zahraničí souhlasilo. Protože jsem bydlela 

v Javorníku ve Slezsku, tak moji rodiče požádali stařečka, maminčina tatínka, aby je zastoupil 

na schůzce SRPŠ v Přerově. Diskuse o výletě se otevřela, rodiče, začali vyjadřovat souhlas 

s výletem. A tu se přihlásil o slovo můj staříček. 

     - Jak vás tak poslouchám, děvčata by ráda do zahraničí. Ono je to sice pěkné, ale nestačím 

se divit. Takový výlet něco stojí a ta děvčata doposud nevydělala ani korunu. To je přece 

nemorální, požadovat tu sumu po rodičích. Do Jugoslávie si mohou zajet tehdy, až si na to 

vydělají. 

     Zprvu se rodiče dívali na staříčka pochybovačně, ale potom mu dali za pravdu. Jenomže… 

Příště si nechej staříka doma, ať tady nezaclání. Zavři ho do sklepa. 

     Od maturity uplynulo už čtyřicet pět let a stále se tato příhoda vzpomíná. Ten rok se totiž 

už žádný výlet nekonal. 

 

 

 

Temperamentní stařeček 

 
     Stařeček pocházel z Moravského Slovácka a byl ze dvanácti dětí. Narodil se ve Zlechově. 

Byl podnikavý, tvůrčí, pracovitý. Nesnesl, když se mu někdo postavil na odpor. Avšak u lidí, 

které tak zvaně uznával, činil výjimku. Například velmi rád si povídal se strejdou Lojzkem, 

který byl stařečkův opak. Na rozdíl od cholerického stařečka byl klidný, pohodový a 

vyrovnaný. Oba rádi vzpomínali na dobu, když ještě pracovali a to oba dva pracovali na 

dráze. Ajznboňáci! To byla doba. 

     Když mu strejda svým pohodovým hlasem říkal:  

     - Martine, nemáš pravdu, stařeček zprvu vybuchl:  

     - Lojzku, tak to nebylo! Ty nemáš pravdu! Pak se zarazil a ihned se ptal:  

     - A jak to tedy bylo?  

     Lojza mu pohotově vše sdělil a stařeček se přímo těšil na diskuze s ním, poněvadž Lojzův 

klid jej umravňoval a nutil k zamyšlení nad situací. Každou svou nelibost vyjadřoval hlasitým 

křikem, brblal stařence, vynadal i sousedům, ale každopádně si pevně držel místo hlavy 

rodiny. 

     Nedej Bůh, když onemocněl. To už se loučil se životem. Celá rodina pak spokojeně 

kvitovala jeho uzdravení. 

 



 

 

 

Pohodová stařenka 
 

     Stařenka, jeho žena, matka tří dětí a stařenka od sedmi vnuků, byla pravým opakem 

stařečka. Jejich vzájemný vztah dokazoval, že protiklady se opravdu přitahují. 

     Stařenčini rodiče byli poklidní Hanáci, hospodařili na svém políčku a ve své chaloupce 

v malé obci Karolín. Stařenka byla pohledné děvče, ráda zpívala a tancovala. To, že za mlada 

hrála v ochotnickém divadle, ještě předváděla ve vysokém stáří. Když jsem jí pomáhala 

okopávat řepu, tak mi při tom zpívávala operetní árie. Měla klidnou, dobrosrdečnou povahu a 

vše řešila a vykonávala postupně a v klidu. Možná, že mohla mít v životě víc pohody, nebýt 

temperamentního a všudypřítomného stařečka. 

     Jejich soužití jsem jako dítě považovala za normu. Nic jiného jsem nepoznala. Později 

jsem pochopila, proč moji rodiče odešli do pohraničního města Javorníka. Chtěli se 

osamostatnit, vést samostatnou domácnost. Tohle v domě maminčiných rodičů nebylo 

přípustné. 

     Stařeček nemohl pochopit, že jako děti jsme odmítaly čerstvě nadojené kravské mléko, ale 

když tetě, která prodávala v obchodě, zbylo mléko, tak jsme žádaly brambory s mlékem. 

Když byl hlávkový salát, tak se zaléval horkou špekovou zálivkou, což jsme jako děti 

odmítaly jíst. Říkaly jsme tomu „hadry“. To už se k nám, nevycválaným dětem přidali i 

rodiče a tety se strýčky, a tehdy stařeček ze svých jistě správných požadavků ustoupil. 

     Já jediná z vnuků jsem byla u stařečků nejčastěji. Byla jsem, podle vyprávění jiných, 

poměrně poslušná a nenáročná. Stařenka měla na starosti nejen domácnost, ale také zvířata, 

pole. Pracovala v družstvu a s přibývajícím věkem byla dosti unavená. Za doby svých studií 

jsem k nim jezdila, poněvadž domů jsem to měla daleko a bývala jsem často nemocná. 

Stařenka mi kladla na srdce, abych si před sebe dala učení. Říkávala mi: 

     - Když se tě stařeček zeptá, co děláš, tak mu řekni, učím se. 

     To bylo to kouzelné slovo, které na stařečka platilo a zaručovalo v rodině klid a pohodu.  

     Jednou, to byl opět vzteklý, hlasitě řval. Hnal se za stařenkou. Ta vyběhla velmi rychle na 

komoru a zamkla za sebou dveře. Zamčení dveří ho rozběsnilo, řval:  

     - Matko, otevři ty dveře! 

     Lomcoval jimi asi pět minut a potom slezl dolů a šel si po své práci. 

     Po této příhodě jsem byla dosti v šoku. Ptala jsem se stařenky, zda se nebojí, že rozbije ty 

dveře. A nedej Bože, co by se stalo potom! A stařenka s klidem řekla:  

     - Neboj, on by je nerozbil, vždyť by je musel nechat opravit. 

     Stařeček chodíval každou sobotu do hospody na taroky. To se vracel z hospody pozdě 

v noci a vzbudil stařenku a přednesl jí průběh své hry. Byl velmi dobrý hráč a zpravidla 

vyhrával. Se svou výhrou se musel podělit. Co na tom, že se ráno vstávalo k dobytku! Už před 

pátou hodinou ranní cinkaly po vesnici konve s mlékem. První se nakrmila a zabezpečila 

zvířata, potom lidé. 

     Ráda na svoji usměvavou, vlídnou a laskavou stařenku vzpomínám i po letech. Byla to 

krásná žena!  

 


