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Příjemné zakončení letošního roku v kruhu Vašich 

blízkých, jen správné kroky v roce příštím, 
pevné zdraví a mnoho šťastných chvil 

v rovině osobní i pracovní…

   Milí sousedé,
vzpomenete si, kterou 
pohádku jste měli nejra‑
ději? Nebo ji ve filmové 
podobě sledujete pravi‑
delně koncem každého 
roku? Pohádky totiž k Vá‑
nocům nerozlučně patří. 
Klasické, moderní, knižní 
či filmové, během vánoč‑
ního období jim neunik‑

neme. Možná se to netýká všech generací, ale 
té mladší a  starší zcela jistě  – a  novodobou 
Popelkou Pretty Woman většinou nepohrdne 
ani věčně zaneprázdněná generace rodičů.

Jako pohádka zní také krásně napsané vyprá‑
vění paní Milči Stelzerové o životě na statku  
v Satalicích na počátku minulého století. 
Díky našemu kronikáři Liboru Vrabcovi, kte‑
rý navázal kontakt s rodinou Stelzerových, se 
můžete v tomto speciálním vánočním vydá‑
ní zpravodaje přenést přes sto let zpátky, do 
doby konce monarchie a vzniku první repub‑
liky, a zavzpomínat třeba i se svými předky na 
to, jaké byly Vánoce kdysi a dnes.

Pro někoho je „pohádkou“ exotická dovole‑
ná, pro jiného nový model auta. Nám se le‑
tos podařilo zajistit pro městskou část takřka 
pohádkový rozpočet, díky kterému se místo 
dětství Milči Stelzerové pomalu proměňuje 
v malebnou část Satalic. Velký dík patří všem, 
kteří při tom pomáhají.

Dovolte nám popřát všem krásné vánoční 
dny a ať se pokud možno i Vám v příštích le‑
tech Vaše osobní pohádky splní.

Srdečně
Milada Voborská
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Satalický zpravodaj
SLOVO STAROSTKY

• 20. 12. od 18.00 hod. 
Vánoční koncert žáků ZUŠ – kouzelné 
hudební zastavení vpředvečer vánočních 
svátků.

• 24. 12. od 10.00 
Tradiční zpívání u kapličky – vánoční 
písničky v podání malých i velkých 
muzikantů. Zvonečky a rolničky s sebou!

• 24. 12. od 10.45 
4. neděle adventní – mše svatá 
v kapli sv. Anny 

• 24. 12. od 21.00 
Vigilie slavnosti narození Páně 
– mše svatá v kapli sv. Anny 

• 25. 12. od 10.45 
Slavnost narození Páně v kapli sv. Anny 

• 31. 12. od 10.45 
Svátek svaté rodiny – mše svatá 
s obnovou manželských slibů 
a žehnáním manželům

• 1. 1. 2018 od 10.45 
Slavnost Matky Boží, Panny Marie v kapli 
sv. Anny
 
Prohlídka kostela a kostelního 
betlému ve Vinoři:
24. 12. Štědrý den 13.00–16.00
25. 12. Hod Boží vánoční 13.00–16.00
26. 12. Svátek sv. Štěpána 13.00–16.00
31. 12. Svátek Svaté rodiny 13.00–17.00
1. 1. 2018 Nový rok 13.00–16.00 

POZVÁNKY NA VÁNOČNÍ DNY A BOHOSLUŽBY V KAPLI SV. ANNY

Zvláštní vánoční vydání  
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RADOSTI I HOŘE
Rodinné vyprávění – díl I.

Vzpomínky na dětství Milči Čepkové 
v Satalicích v letech 1899 –1910

SATALICE
Roku 1899 konečně tatínek po třech le‑
tech se značnou finanční ztrátou prodal 
továrnu a  najmul si výnosný řepařský 
dvůr v Satalicích u Prahy. Byl to majetek 

Černína, bývalého rakouského zahranič‑
ního ministra. Otec jako zkušený hospo‑
dář postřehl okamžitě výnosnost tamější 
půdy. Dvůr zdál se mu býti praktický, jen 
byt zpovykanému tatínkovi nevyhovoval. 
Vyžádal si proto na hraběti novou výstav‑
bu prostorného rodinného domu.
Z pole přiléhajícího k obydlí založil tatí‑
nek velký ovocný sad s hřištěm pro děti, 
kdež dal postavit vysokou houpačku, kru‑
hy, hrazdu, pohodlnou besídku a dlouhý 
kulečník. Před domem poručil tatínek vy‑
sušit nevzhledný kálek, přibral část dvora 

a změnil vše v pěknou okrasnou zahradu 
plnou pestrých květin. V  sadě bylo ne‑
spočetných cestiček, lemovaných keři ry‑
bízu, kouty plné keřů malin a slunná mís‑
ta keříků jahod. Měli jsme tam spousty 
meruněk, broskví, višní i  třešní, velkých 
švestek, žlutých špendlíků i  pěkně zbar‑
vených sladkých rynglí. Na dvoře bylo 
mnoho ořechových stromů a  aleje mezi 
poli prohýbaly se pod tíží jablek a hrušek.
Jaká to byla pastva pro nás děti! Ještě 
dále za sadem se táhla zelinářská zahra‑
da, v létě vždy prosycená kořennou vůní 
celerů, petržele a  kopru. V  odlehlé části 
bylo několik hrobečků šparglovníku (bílé 
fazole), záhonů sladkého hrášku a v pař‑
níku hned za raného jara bylo plno řed‑
kviček a svěžího salátu. Co jiného mohou 
si srdce a žaludeček dětský přát?
Také jsem v Satalicích prožívala svá nej‑
krásnější dětská léta. Vzpomínky radost‑
né i bolestné táhnou mi myslí a o překot 
hrnou se mi do pera.

VZPOMÍNKY VÁNOČNÍ
Svatý Mikuláš
V  Satalicích, zvláště v  zimě, nikdy ne‑
bylo nouze o  zábavy. Náš tatínek, veselý 
a vtipný, dovedl vtisknout spolu s Jardou 
slavnostní a  nadšenou náladu všem vý‑
ročním svátků, nedělím i večerům. Před 
sv.  Mikulášem to bylo u  nás nějakých 
příprav! Celý pokoj se proměnil v dílnu. 
Tatínek stříhal z papundeklu ornát, mit‑
ru a berlu, polepoval je pestrými, zlatými 
a stříbrnými papírky, na kamnech nepří‑
jemné páchl klih, všude po podlaze byl 
nepořádek, ale slavnostní nálada vládla 
domem. Matinka hned ráno kočárem za‑
jela do blízkého Brandýsa nakoupit plný 
koš perníků a  cukroví. Večer naplnil se 
ještě druhý koš jablky, ořechy a obě slu‑
žebné, namoučněné v obličeji, ustrojily se 
do bílého za anděly, aby nesly těžké koše. 
Sestra byla Mikulášem. Mně, jako ma‑
lému andělu v  parádní matinčině noční 
košili se zlatou hvězdou z papíru ve vla‑
sech, dali nést košíček s bonbony a lepším 
cukrovím. Čertem byl některý čeledín 
v obráceném kožichu kočího s dobytčími 
řetězy kolem pasu. Celý průvod za hlaho‑

Jak jsem již psal v minulém Satalickém 
zpravodaji, dostávají se vám nyní do ru-
kou vzpomínky paní Milči Stelzerové, ro-
zené Čepkové (28. 9. 1892 – 18. 3. 1967), 
jejíž tatínek si na konci 19. století prona-
jal od Černínů statek v Satalicích. Nemá-
me mnoho dochovaných vzpomínek na 
život v naší obci na počátku 20. století 
(snad jen útržkovité vzpomínky Methoda 

Hedrlina Satalického na konec 19. století 
či školní práce Josefa Fialy z roku 1909),  
a tak jsem rád, že budete mít možnost za-
číst se do kapitol rodinné kroniky rodiny 
Čepků a jejich života v Satalicích,  tehdy 
ještě malé středočeské obci. A protože je 
čas Vánoc, vybrali jsme pro vás vzpomín-
ky na vánoční období, tak jak je prožíva-
la i paní Milča ve svém dětství. Třeba si 

v  podvečer pohodlně sednete do křesla, 
za oknem ať padá sníh, na stolku ať voní 
třeba káva a vy se můžete v klidu začíst 
do vzpomínek přes sto let starých. A já 
bych na závěr ještě jednou rád poděkoval 
manželům Stelzerovým z Plzně za zapůj-
čení a povolení použít tuto část kroniky. 

Libor Vrabec

SLOVO KRONIKÁŘE ÚVODEM 

Paní Milča Stelzerová-Čepková v roce 1940
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lu, řinčení řetězů a  štěkotu psů vypravil 
se do dvora po všech deputátnících a dál 
do vesnice, do vil, po všech známých. Na 
první dveře Mikuláš zaklepal berlou, an‑
děl zazvonil, čert zařinčel řetězy a zavolal: 
„Hudry, hudry, hudry!“ Dveře se otevřely 
a na celém těle třesoucí se děti padaly na 
kolínka a  drmolily modlitbičku lezouce 
za svou maminku. Bylo mi jich líto a za‑
háněla jsem čerta za dveře, ale jejich tatík 
volal čerta zpět se slovy: „I  jen tady vo‑
staň, pane čerte, a  kluky pořádně seřež, 
anebo ještě lepší, vezmi si je s sebou, ulič‑
níky jedny.“ Kluci se dali do tak hrozné‑
ho řevu, že Mikuláš nestačil děti chválit, 
andělé je obdarovávat, jen aby se utišily. 
Když děti uviděly ve svých klínech cuk‑
roví, začaly se usmívat. Někteří kurážnější 
osmělili se dotknout i  šatu andělů a Mi‑
kuláše. Jen čert s  rohy, černou maskou 
a  dlouhým červeným jazykem naháněl 
jim přece jen velký strach.
Jinak bylo ve vilách. Někde rodiče nepus‑
tili čerta dovnitř, že prý by děti úzkostí 
onemocněly, jinde se stávalo také, že nás 
vůbec nikoho nepustili do domu, aby se 
jejich mazlíček příliš nerozrušil, a nadíl‑
ku museli jsme složit jen za okno. Tatínek 
obyčejně zvědavě očekával, jak jsme kde 
pořídili. Liboval si výchovu dětí deputát‑
níků a zle hartusil na rozmazlené vilaře.

Vánoce
Ze všech svátků nejkrásnější byly však u nás 
Vánoce. Protože náš tatínek rád nakupoval, 
nejel do Prahy, aby něco nepřivezl. V době 

předvánoční se přinášely z  nádraží celé 
spousty balíků a balíčků, které tajemně zů‑
stávaly uzavřeny a schovány až do Štědrého 
večera. Také nikde neviděla jsem tolik pří‑
prav, spěchu a šumu jako u nás těsně před 
Vánocemi. V kuchyni ozýval se bez přestání 
tlukot hmoždíře, bylo slyšet neustálé strou‑
hání, sekání a  přikládání do kamen. Celý 
dům voněl vanilkou, kořením a  pečením. 
Nejprve pekly se cukrovinky a  vánočky, 
později dort, závin a ryba na černo, aby se 
rozležela. A  teprve nakonec upravovaly se 
saláty, různé delikatesy a  kompoty za stu‑
dena.

... zaháněla jsem čerta za dveře, 
ale jejich tatík volal čerta zpět 
se slovy: „I jen tady vostaň, pane 
čerte, a kluky pořádně seřež...“
Tatínek v pokoji pomáhal mi stavět betlém. 
Sama vystřihovala jsem si z  archu papíru 
jednotlivé omalované figurky a tatínek lepil 
mi je na dřevěné špalíčky. Od fořtů přines‑
la jsem si mech do okna a  figurky do něj 
rozestavovala. Při každé pěkně umístěné 
postavě poskočila jsem radostí a zatleskala 
ručkama. Vlasta hrál na piano a Jarda, kte‑
rý sobě tehdáž koupil flétnu, jej doprovázel. 
Hráli vážné skladby, různé směsi, ale nako‑
nec vždy znovu a  znovu pod prsty se jim 
rozhlaholily radostné a veselé písně vánoční 
„Narodil se Kristus Pán, veselme se“, „Ne‑
sem Vám noviny, radujte se“. Plna posvát‑

ného rozechvění vpadávala jsem do hudby 
svým pisklavým dětským hláskem, tatínek 
přidával se basovým tremolem a za malou 
chvíli i  v  kuchyni, jako několikrát ozvěna 
jásavě se rozléhalo a neslo celým domem:
„Narodil se Kristus Pán, veselme se!
Z růže kvítek vykvet nám, radujme se!
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.“
Radost a  veselí vzrůstalo u  mne každým 
příštím dnem, až o  Štědrém večeru vyvr‑
cholilo v nedočkavé napětí. Na Štědrý den 
dopoledne přešel spěch a  shon z  kuchyně 
i do rukou našich pánů. Každý v jiném kou‑
tě pokoje tajně balil svoje dárky. Všude po 
židlích, na pohovce, i na podlaze válelo se 
plno papírů a pestrých provázků. Sama po‑
máhala jsem Vlastovi strojit stromeček, ne‑
boť dávno již jsem se dozvěděla, že Ježíšek 
nemá kdy, aby sám jej upravoval, schovávali 
jsme si čokoládové figurky dozadu pod vět‑
vičky, aby nám je druzí nesmlsali, a doma 
dělané pečivo věšeli jsme pěkně dopředu. 
Tatínek rozbaloval jeden z tajemných balí‑
ků. Vyndával datle, fíky, prynelky, kaštany, 
mandle a  pomeranče. S  Vlastou rovnali 
jsme je na mísu z čínského laku, kterou po‑
sud jako vzácnou památku používám každé 
Vánoce. Nikdy jsem se neodvážila okusit 
ze zásob před Štědrým večerem. Tatínek 
to zakázal a Jarda vždy s ironickým úsmě‑
vem dodával: „Jo, to je jednou zásada a ta 
se nesmí prolomit.“ Dlouho jsem myslívala, 
že uzavřená krabička prynelek nebo datlí se 
jmenuje „zásada“.
Štědrý den býval pro mne k  nepřečkání. 
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Slavně jsem si hned ráno umiňovala, že se 
budu přísně postit, abych uviděla zlaté pra‑
sátko, ale nikdy jsem to nevydržela a prasát‑
ko také nikdy jsem nespatřila. Odpoledne 
co chvíli přibíhala jsem do kuchyně a  ro‑
zechvěně volala: „Máry, kdypak už budete 
smažit rybu? Barčo, kdypak budete už pro‑
stírat na stůl?“
Netrpělivě ptávala jsem se každého, kolik je 
hodiny, nevěříc své sotva nabyté znalosti ci‑
ferníku, a když matinka k večeru mi vysvět‑
lila, že se malá ručička otočí ještě dvakráte 
kolem dokola, než budeme večeřet, nepře‑
stávala jsem netrpělivě sledovat hodiny. Te‑
prve o páté večer v kuchyni znovu se přilo‑
žilo a na kamna se postavily dva objemné 
pekáče s máslem. Smažila se ryba, vařil se 
knedlík a rybí polévka.
Omastek syčel, voda kypěla a  prohřívaná 
omáčka černé ryby klokotala. Máry, rudá, 
nervózně pobíhala po kuchyni a  matinka 
nad plotnou soustředěně ochutnávala, hor‑
ký obsah lžíce si ofoukla, usrkla, přilnula 
jazykem k patru úst, podívala se do dálky, 
zamlaskala a pochvalovala si: „Děvčata, to 
je letos omáčka jako malvaz.“ Vzápětí se 
však starostlivě zasmušila a  obrátila se ke 
kuchařce: „Jen z té ryby mám strach. Máry, 
víte, že posledně byla málo slaná. Prosolila 
jste ji pořádně? Copak knedlíky, dala jste 
tam hodně housky, vyběhly ve vodě hned 
nahoru?“ Barča v černých šatech a bílé zá‑
stěře skládala již na objemný tác parádní 
náš servis s  klásky a  jetelíčkem, broušené 

skleničky a matinčino svatební stříbro.
Konečně všechny balíčky byly zabaleny, 
stromeček i  stůl upraven, ryby usmaženy, 
mísy vyrovnány a zasedalo se k slavnostní 
večeři. Všichni jsme povstali, abychom se 
hlasitě pomodlili otčenáš. Matinka, sestra 
a  já nábožně vyslovovaly jsme každé slo‑
vo, hoši jen brumlali něco, potají se smáli 
a nás pošťuchovali, takže tatínek, aby udržel 
autoritu, přísně na ně zasykl a pokračoval 
v modlitbě konče ji neumělým křížem. Po 
nekonečné pro mne večeři nastalo rozdává‑
ní dárků. Tatínek podával jednotlivé dárky 
zpod stromečku a  všichni zvědavě přihlí‑
želi jsme k rozbalování. Taky to někdy dalo 
notnou práci. Stávalo se, že tatínek zabalil 
hochům zlatou desetikorunu do tolika pa‑
pírů, až z ní byl notný balíček.

Konečně všechny balíčky byly za-
baleny, stromeček i stůl upraven, 
ryby usmaženy, mísy vyrovnány 
a zasedalo se k slavnostní večeři.
Mezi pěknými, cennými dárky, které mne 
jako dítě mnoho nezajímaly, utkvěly mi 
jen dárky žertovné, jejichž strůjcem býval 
obyčejně Jarda. Jen tak namátkou vzpomí‑
nám si, jak Pavla dostala jednou v pečlivě 
zabalené krabičce živou myš a podruhé roli 
notového papíru, popsaného notami. Prý 
skladba pro její krásný, něžný hlásek s ná‑

zvem: „Mňau, mňau, mňau.“ Vlasta, který 
si rád zapomínal mýt zuby, obdržel kartáček 
na boty omazaný „viksem“ s podotknutím: 
„Na Vlastíčkovy zoubky“.
Tehdáž mívala jsem smysl pouze pro hračky. 
Dostávala jsem panenky a pohádkové kníž‑
ky. Někdy bývala jsem poněkud zklamána. 
Viděla jsem vždy tolik krásných a cenných 
hraček u  pražských děvčátek z  vil a  vřele 
jsem si přála, abych je dostala alespoň k Je‑
žíšku. Nás moudrý tatínek ale prohlašoval: 
„Za takové hlouposti je škoda vyhazovat 
peníze. Dítě si má hračku samo vynajít. Ne‑
vadí, když se trochu namáhá a napíná svou 
fantasii!“ Jako dítě jsem s ním nesouhlasila. 
Trápila jsem se proto a vždy si umiňovala, 
až budu veliká a vdám se, že si nakoupím 
hraček plný pokoj. Po dárcích přinesli na 
stůl punč s cukrovím a mísu jižního ovoce. 
Pavla se obyčejně nepozorované vytratila 
z pokoje, aby s děvčaty v kuchyni pokoušela 
sílu štědrovečerní noci, a  uhádla tak svoji 
budoucnost. Postupně s děvčaty zouvala si 
střevíc a házela jej za sebe. Obrátil ‑li se špicí 
ke dveřím, radostně volala: „Vidíte, děvčata, 
ještě letos se vdám, půjdu z domu!“
Přinášely se celé otepi chrastí do kuchyně, 
děvčata vytahovala si zprostředka jednot‑
livou větvičku a podle rovnosti soudila na 
postavu a  zdraví svého nastávajícího. Co 
chvíli vykřikovala, kuckajíc se smíchem: 
„Hele, hele, ta dostane křivýho. Jéé, a slečin‑
ka dostane fešáka!“
Oloupanou slupku z jablka házela před sebe 

Rodina Čepkova v roce 1897. Vepředu paní Milča, zleva pak bratr Vlastimil, 
maminka Antonie, sestra Pavla, tatínek Josef a bratr Jaroslav, který v Satalicích 
zemřel v mladém věku.
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do výše, a když padla k zemi, ve vzniklém 
vzorci hleděla rozpoznati začáteční pís‑
meno jména ženicha. Někdy vyběhla do 
zahrady třásti bezem. Pronášela známou 
průpovídku a  s  napětím očekávala, kde 
ozve se jim pes, aby věděla, z  které stra‑
ny přijde jejich muž. Nevzdělaní psi ale 
obyčejně se rozštěkali ze všech stran a  tak 
děvčata zklamaně ubíhala domů za výsmě‑
chu našich hochů, kteří vykřikovali: „No jo, 
naše děvčata mají za každým rohem jiného 
chlapce a pak se diví, že ani pes neuhodne, 
který je ten pravý.“ Pozdě večer, kdy louskali 
jsme posud ořechy a naši hráli v karty, ma‑
tinka neopomněla rozkrajovat nám dětem 
tradičně jablka jednomu po druhém. Obe‑
zřetně rozkrojila jablko vždy napříč a podle 
pravidelné jasné hvězdy usuzovala na naše 
životní štěstí. Nejkrásnější hvězdu míval náš 
Jarda. Uměl si, šelma, vynajít slibné jablko 
a s úsměvem kladl je vždy pod nůž matin‑
ky. Žel Bohu, Jardo, že tvá jablka ti lhala, žel 
Bohu, že tvoje hvězda životní s  tak naděj‑
ným elánem započatá tak záhy zřítila se do 
neznáma.

Boží hod
Na Boží hod ráno matinka i my dcery pěk‑
ně jsme se vystrojily a  saněmi ujížděly do 
vinořského kostela. Rolničky zvonily, bílo‑
červené praporečky ze žíní na hlavách koní 
se třepotaly, sníh svištěl nám pod saněmi 
a  jelo se, jelo bílou jiskřivou plání. Časem 
hejna černých vran poděšeně vzlétala a  se 
svým krákrá usedala těžce do vysokých 
korun topolů. Alejí sjely jsme tryskem z ko‑
pečka, koně vesele frkali, sníh odletoval jim 
zpod nohou a valící se pára z jejich nozder 
se rozplývala v dálce za námi. Zatočily jsme 
na kbelskou silnici, kde nás již první dom‑
ky Vinoře vítaly slavnostním vyzváněním. 
Těžké dveře chrámu pomalu se otevíraly 
a prvé mohutné a velebné tóny varhan za‑
hřímaly klenbou. Těžký vzduch kadidla 
a  svěc, tajemnost mše, temné obrazy sva‑
tých, zmučená tvář ukřižovaného mne dě‑
sily. Mohutná hudba varhan, zvony, táhlé 
zpěvy tísnivě doléhaly na moje rozjásané 
jitro. V duchu jsem uvažovala: „Proč je nut‑
no za modlitbou jezdit tak daleko? Vždyť 
velebný pán říká, že Bůh je všude, a tatínek 
tvrdí, že kostelem je mu pole a les. A práce 
že je také modlitbou.“
Ostatně již za mého dětství jsem tajně po‑
dezřívala všechny tamější mladé dámy, že 
chrám boží nenavštěvují výlučně jen ze 
zbožného zanícení. Což tu bylo málo pará‑
dy po mši před kostelem? V takovém vinoř‑
ském kostelíku byla patrně přehlídka módy 
v malém, soudíc podle utkvělých mi vět, jež 
pronášela sestra po příjezdu domů: „Všimla 
sis, matinko, slečny ředitelovy? Jaký měla 
šik klobouk!“ „Copak slečna ředitelova, ta 
má vždy jen pařížský model,“ odpovědě‑
la matinka tónem správného ocenění. „Za 
to slečna účetní, ta vypadala,“ pokračovala 

sestra, „ten kabát jí vůbec nepadl.“ „Já vždy 
říkám…,“ tvrdila matinka, „máš ‑li na to, 
radši přidej peníze a jdi k pořádnému krej‑
čímu. Jinak střelíš berana, chodíš jako stra‑
šidlo a peníze jsou vyhozeny.“
K obědu se objevily na stole všechny připra‑
vované a napečené dobroty spolu s kroca‑
nem a vlašským salátem a hoši jen vzdychali 
námahou. I  Jarda v  takovýchto požehna‑
ných dnech pozapomněl na svého ducha 
a sytil se jak boa konstriktor, až někdy tatí‑
nek v údivu zakroutil hlavou a říkal: „Pro‑
sím tě, hochu, jen mi pověz, kam všechno 
to jídlo u  tebe jde, vždyť břicho máš jako 
obrácený lavor.“

Koleda
Na druhý svátek časně ráno probudili mě 
koledníci svým jednotvárným zpěvem:
„Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve dž‑
báně…“
Rychle jsem se ustrojila a  ještě všecka 
udýchána běžím do chodby. Matinka při‑

pravila mi již pytel ořechů a  jablek a  do 
mističky hromádku krejcarů k podělování 
zpěváčků. Známým dávalo se více, cizím 
méně. Dveře se u nás s koledníky ani netrh‑
ly. Přicházeli tu v menších, tu zase ve větších 
skupinách, s taškami i s uzlíky, vymrzlí, čer‑
vení, s nudličkou nosu, ale usměvaví, proto‑
že věděli, že u nás budou štědře obdarováni. 
Celé dopoledne takto znělo u  nás hlasitě, 
tiše, pisklavě i falešně: „Koleda, koleda, Ště‑
páne, co to neseš ve džbáně, nesu, nesu ko‑
ledu, upad’ jsem s ní na ledu, psi se na mě 
sběhli, koledu mi snědli. Já ubohý kolední‑
ček, přišel jsem k vám pro trojníček, koledu 
mi dejte, nic se mi nesmějte!“

Nový rok
Na Nový rok celá naše rodina jezdívala gra‑
tulovat tatínkovým rodičům do Karolína. 
Časně ráno jeli jsme vlakem do Velkého 
Oseku, kde nás již čekával dědečkův kočár. 
Byla jsem vždy ještě rozespalá, matinka za‑
balila mě do plédu a posadila si mě na klín. 
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Vlasta vylezl si na kozlík a jelo se. Matinka 
si ráda ulevila tichou poznámkou: „Zase 
již nám poslali otevřený kočár. Ještě se mi 
ty děti nastydnou. Já vím, že do Kolína, tak 
blízko, přeloučským poslali landauer.“ Tatí‑
nek se obyčejně zamračil a  také, aby kočí 
neslyšel, tiše zabroukl: „Ale – to si jen my‑
slíš, vždyť přeci vědí, že je nás víc a tenhle 
kočár je nejprostornější.“
V  Karolíně před domem na nás čekala 
přísná teta Pavla s  patnáctiletou již dcer‑
kou Boženkou, teta Mařenka „krasavice“, 
strýce Ferdinand z  Přelouče s  tebou An‑
nou a se svými dětmi, šestiletou Libuškou 
a  čtyřletým Dáčou. V  chodbě přijala nás 
ve svou náruč babinka. Hlasem zvyklým 
rozkazovat zavolala na děvče do kuchyně 
a to rychle snímalo jí širokou kuchyňskou 
zástěru. Babička rozpřáhla ruce, sehnula se 
ke mně a tak srdečně mě přivinula na svá 
plná ňadra, až zdálo se mi, že padám někam 
do měkounkých peřin. Líbala mě do vlás‑
ků a mazlivě mi říkala: „No tak, pojď k ba‑
bince, ty kudrnatá naše Milenko, no, no, 
ty moje dětino,“ a muchlala mne v náručí. 
Omakávala mi nahoře ručičky a dodávala: 
„Ale tys mi nějaká hubeňoučká.“
Ve velké jídelně, kde bylo prostřeno pro 16 
členů rodiny, přivítal nás velmožný, hrdý 
dědeček. Rychle se odkládalo ve vedlej‑
ší dědečkově ložnici, my tři nejmenší děti 
usoužené trémou, řadily jsme se podle stáří 
ke gratulování, zatímco dědínek s babinkou 
usazovali se slavnostně do fotelů. Toť se ví, 
že přes všechno napovídání uprostřed říká‑
ní zůstali jsme vězet a skončili jsme v náručí 
babiččině, třímajíce každý v ruce zlatou de‑
setikorunu od dědínka.
U  Čepků bývalo vždy hlučně jako v  úle. 
A jaký také div! Všichni mimo tety Mařenky, 
babičky a mojí matinky byli temperament‑
ní, povídaví a  chlubiví. Každý chtěl první 
povědět, co vše učinil nového, co hodlá 
ještě učinit, a hleděl omráčit svými činy. Je‑
den mluvil přes druhého. Tatínek obyčejně 
vedl slovo. Strýc vstával, aby jej lépe mohl 
překřičet, teta Anna pisklavě vpadávala svý‑
mi jednotlivými poznámkami a  smíchem. 
Teta Pavla kroutila hlavou na vysokém šk‑
robeném límečku, uražena, že ji nepřipustí 
k hovoru. Jen když dědeček mluvil, z úcty 
k němu se trochu ztišili, ale dlouho to ne‑
vydrželi. Mládež na dolním konci stolu se 
kočkovala a vzájemně se dobírala. My děti 
lezly jsme po klínech našich matinek ane‑
bo se honily kolem stolu, předvádějíce si 
pyšně rozpustilé posuňky, kterým jsme se 
nově naučily. Dědeček obyčejně hrozivě 
nás okřikl, proto jsme se ho vždy nesmír‑
ně bály. Následovala hostina. Babička přes 
významné pohledy tety Pavly, že se to ne‑
hodí, neodolala, aby před každým novým 
chodem neodběhla podívat se do kuchyně. 
Musela znovu vždy ještě ochutnat omáčku, 
přehlédnout pečenou drůbež a  moučníky, 
jen aby vše bylo bezvadné, třebaže měla 

vždy dlouholeté služebné a  mohla se jistě 
dostatečně na ně spolehnout. Babička byla 
jednou z těch proslavených našich českých 
kuchařek, jimž vaření je celým světem a kte‑
ré kuchařské žezlo třímají v ruce až do své 
smrti. Také omáčky naší babičky, zvláště 
rajská, tymiánová, a její knedlíky bývaly ne‑
dostižné.

Večírky
Však ani po Novém roce nebylo v  Satali‑
cích smutno. Pamatuju se, jak každé soboty 
večer, naši s Pavlou a Jardou, chodívali do 
nádražní restaurace, kde tamější sokolo‑
vé pořádali večírky. Chodívali tam vilaři 
a  vzdělanější lidé z  celého okolí. Náš tatí‑
nek, jako starosta, snad nejvíc se zasloužil 
o četnou návštěvu svými nevyčerpatelnými 
anekdotami a  vtipy. Jarda hrával na piano 
a  paní Froňková, choť tamějšího tovární‑
ka, kulaťoučká velmi příjemná paní, svým 
pěstěným hlasem jim zpívala. Často přijíž‑
děla její sestra Anežka Faladová, virtuoska 
na harfu, se svým snoubencem Františkem 
Škvorem, virtuosem na čelo. Tito vyslovení 
hudebníci zvyšovali neobyčejně úroveň ve‑
čírků.
Někdy bývaly večery spojeny s  tancem 
a tombolou. Tu přijíždívali z Prahy Jardovi 
kamarádi a všichni se oblékali a přenocovali 
u nás. Och, to vám bylo u nás boží dopuš‑
tění. Ten večer to v celém domě vonělo vo‑
ňavkou, spálenými vlasy a pudrem. Běhala 
jsem šťastna z  místnosti do místnosti, od 
pánů dámám a všude hleděla jsem se uplat‑
nit. Hochům hledala jsem knoflíčky, nosi‑
la vodu na holení a dámám podávala jsem 
vlásničky, kulmy, zrcátko, některá dokonce 
tajně i  svůj nakrepovaný šinon mi svěřila 
k podržení. Domů přicházeli naši až k ránu, 
hlukem a veselým smíchem mě probudili, 
naházeli mi roztodivných hloupostí, vyhra‑

ných v  tombole, do postýlky a  já jsem ra‑
dostí již neusnula.

Draní peří
Za zimních dlouhých večerů drávalo se 
u  nás peří. Tatínek vždy pobroukával do 
vousu, že nemá trochu klidu ani večer, to že 
je nápad, dělnice si vodit na samou noc do 
domu, zatím ale nejvíce jej hnětlo, že bude 
celý večer opuštěný a  sám v  pokoji. Dále 
bručíval si pro sebe: „Husy ti nedovolím 
držet, protože takový neřád všude nadělá 
a všechno spase, a  ty mi najednou dereš.“ 
„Ale, Pepo, jsi jako malé dítě,“ odpovídala 
matinka, „máme přece dvě dcery, jednu 
z nich na vdávání. To by byla pěkná ostu‑
da, abych jim nedala pěkné a řádné peřiny,“ 
rozhořčeně dodávala. „Abys věděl, musím 
kupovat nadrané peří od své sestry z  Po‑
lánky. Tuhle radost mi musíš dopřát, že si 
aspoň sama doma naderu.“
Hned navečer vydaly jsme se s  matinkou 
pro cíchu nadraného peří na půdu. Ty naše 
milá půdo! I  tobě musím věnovat několik 
vzpomínek. Nebyla to obyčejná, ponurá, 
špinavá půda městského činžáku. Ta naše 
byla čisťounká, vlídná a vonělo to tam jako 
v apatyce. Jak by také ne! Voněly celé spous‑
ty jablek a  hrušek, rozložené na zemi ve 
slámě. Vonělo suché koření pověšené v pyt‑
lících u okénka. Býval to jitrocel proti kašli, 
lipový květ pro pocení, zeměžluč a pelyněk 
pro žaludek, heřmánek na vlasy, rmen pro 
nemocné krávy a suchá přeslička na drhnu‑
tí plechového nádobí. Na té naší půdě vám 
bylo všechno. O zeď pod okénkem opřeno 
bylo několik pytlů ořechů, v  koutě pěkně 
vyrovnány byly bedny a homole cukru, kte‑
ré přišly po kampani z cukrovaru. Byla zde 
bedna mýdla, bedna svíček, bedna hřebíků 
a šroubů. Viselo zde nespočetně dobytčích 
řetězů, postraňků, kartáčů a hřebelců. Byly 
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zde celé svazečky pastí na myši i různé drob‑
né nářadí. Ještě při odchodu u dveří zavála 
vám příjemně v chřípí svěží vůně březových 
košťat, svázaných v otepích. V druhém od‑
dělení z prken, dobře uzavřeném, byla šat‑
na. Uprostřed ní stály dva dlouhé dřevěné 
věšáky. Jeden ověšen byl kožichy do kočáru 
a odloženým šatstvem, na druhém byla pře‑
hozena spousta peřin. Podle stěny urovnány 
byly krabice krajek, stuh, klobouků a kože‑
šin. Nejvzácnější ale pro mne byla tehdáž 
bedna starých odstřižků. Bože, co tam vám 
bylo bohatství pro moje panenky. Pokaždé 
se mi podařilo chvilku se v ní pohrabat.
Tu jsem povytáhla kus látky zlatem krum‑
plované, zbytek matinčiny staré divadelní 
blůzy, tam plisovaný kanýrek od její sukně, 
sametovou stuhu z  klobouku, korálkovou 
ozdobu, flitr černý i bronzově lesklý. Jaká je 
to krása! Jaká radost! Jen stěží mě matinka 
vždy odtrhla od bedny. Rychle nabraly jsme 
do košíčku něco jablek a ořechů, vzaly ně‑
kolik svíček dolů do zásoby, uchopily cíchu 

s peřím a seběhly dolů.
Byl již nejvyšší čas. Valem se tmělo a žen‑
ské přicházely ke draní. V chodbě oklepá‑
valy si nohy, šátky od sněhu a s pozdravem 
„Pán Bůh rač dát dobrej večer, dej Pán Bůh 
dobrej večer“ mizely v kuchyni. Tam zatím 
naše Máry srazila oba stoly doprostřed ku‑
chyně, na stůl postavila obráceně velký hr‑
nec, na kamna přistavila druhý, o nic menší 
na kávu, neboť naše konvice nebyla by pro 
tolik strávníků stačila. Ženské rozsazova‑
ly se kolem stolu a Máry opatrně vyjímala 
z cíchy před každou hromádku nedraného 
peří. Rychle skočila jsem za stůl obsadit si 
místo u šafářky, neboť jsem věděla, že bude 
náramně vypravovat. Dopadla jsem na židli 
a radostně jsem se rozesmála. „No, Miluško, 
pozor!“ volala zamračená Máry. „To se ne‑
smí tady takhle skákat a se smát. Koukala, 
jak lítá peří! A Brok, ten sem taky nesmí!“ 
osopila se na psa, který vyjeveně stál ve dve‑
řích, překvapen tolika ženskými, sotva se 
rozhlédl a  uslyšel rozzlobenou Máry, trhl 

hlavou, až se mu dlouhé uši rozklinkaly, lí‑
tostivě se na mne podíval a již si to metl zpět 
dlouhými skoky chodbou do pokoje.
Přišla matinka a draní započalo. V kuchy‑
ni bylo teploučko, káva voněla, peří vrzalo 
nám v prstech rup, rup, rup, pápěrky padala 
pod stůl a šafářka začala vyprávět hlubokým 
tajemným hlasem: „Tak vám byl jednou je‑
den zlý čaroděj…“

Na pokračování vzpomínek paní Milči se 
můžete těšit v dalším čísle zpravodaje.
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