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Mamulka s tatulkou se na sebe podívali. V propletenci 
úzkých uliček a ve shluku domů, všelijak stavěných 

a proto všelijakých, jim dřevěná chalupa Jana Poštáckého, se 
střechou krytou šindelem, nepřipadala ani ošklivá ani pěkná. 
Byla protáhlá, jak se v těch dávných časech kolem roku 1800 
takové chalupy na Valašsku, městečko Rožnov nevyjímaje, sta-
věly. Chalupa to byla úzká a zároveň dlouhá. V přední části svět-
nice. V zadní chlév a stodola. Čelní zeď nahlížela dvěma malými 
okénky do zanedbané zahrádky. A ještě sklepík na brambory, ten 
odděloval chalupu od Horní ulice, za kterou ubíhala říčka Hážov-
ka. Scházelo se po několika kamenných schodcích. 

Na stísněném prostoru měl v těsné blízkosti chalupy Jana 
Poštáckého své místo altánek pana řídícího učitele Kopeckého, 
pro pěkné posezení se sousedy v neděli odpoledne po požehnání. 
Hned se pak strměla jeho pěkná zděnice, jakých v té době nebylo 
v Rožnově mnoho. 

Horní ulice vybíhala z rožnovského rynku. Hrnula se kolem 
zahrádek a přikrčených chalupčat, i honosnějších stavení kramá-
řů, řemeslníků, živnostníků, kupců, vlnila se jako ta říčka Há-
žovka, míjela noblesní restauraci Hostýnek a tam dál, jen co by 
třikrát čtyřikrát kamenem dohodil, už v Tylovicích u křížku zase 
zájezdní hospodu Harcovnu. 

„Jan nebude doma,“ hádal úředník městské správy a pro jis-
totu znovu zabouchal na dveře. „Chodí si pro práci do fabričky 
v Tylovicích.“ A okem zašvidral nejprve do Horní ulice směrem 
k Harcovně, kde by se Jan měl při svém návratu objevit, pak 
na věž kostela po hodinách. „Už by tady měl co chvilu být,“ mí-
nil. Sundal klobouk, hřbetem dlaně otřel zrosené čelo. Klobouk 
usadil zpátky na hlavu jen zlehka, víc do zátylku, a usedl na ká-
men do stínu, který vrhaly jasany s větvemi až vysoko v koruně, 
jak je lidé ořezávali a sušili na letninu, jako krmení pro dobytek 
na zimu. 

Mamulka s tatulkou se také uchýlili do stínu. Horko se drželo 
od rána. Sice se za takového počasí dobře suší letní sena, ale 
přemíra horka nesvědčí lidem ani úrodě. Pole si žádají vláhu, aby 
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vydala dobrou úrodu. Dusno bylo až k nedýchání. Sprchnout by 
mohlo. Však možná sprchne. Zase jen aby déšť nepřivolal bouř-
ku. Prudký liják snadno vzduje vodu říčky Hážovky, kalný živel 
v úzkém korytě hned vyskočí, zaplaví cestu. Bahno posbírané 
z polí divoká voda už kolikrát zanesla až na rožnovský rynek.

Víc než o déšť měli teď mamulka s tatulkou jinou starost. Byli 
nedávno svoji, potřebovali střechu nad hlavou. Co s nimi, potřá-
sali na městské správě hlavou, kam oba přišli požádat o přidělení 
nějakého bývání. Lepší podnájem při té jejich bidači nezaplatí, 
vždyť mají jenom ty holé ruce. A z oblečení jen málo víc než to, 
co měli právě na sobě. Nuzní podnájemníci do nuzné chalupy. 
Právě takovou měl Jan Poštácký v čísle 106 v Horní ulici. 

„Veruna, sestra Janova, je v blázinci,“ seznamoval úředník 
městské správy mamulku a tatulku se situací. „Jan žije sám. 
V chalupě je akorát jedna světnice. A v chodbě malá kuchyňka. 
Však se nějak porovnáte.“ A dodal. „Dobytek Jan sice nemá, ale 
jakési louky na Uhliskách, na Skalce se tam praví.“

Mamulka s tatulkou obhlíželi chalupu zvenčí. Byli zvědaví, 
jak vypadá uvnitř. Jak asi? Jako staré valašské chalupy, všechny 
jsou stavěné na jedno brdo. Krovy upevněné klocky z krkošek, 
mšení mezi trámy vyzobávají sýkorky. Střecha, stěny, okna, dve-
ře, podlaha, všecko křivé.

Hlavně aby je ten morous Jan Poštácký, co sotva kdy s někým 
slovo prohodí a na pozdravení málokdy odpoví, aby je do pod-
nájmu vzal.

„Už jde,“ kývl úředník směrem k Tylovicím.
Jan Poštácký vlekl na shrbených zádech z textilní fabričky 

v Tylovicích nůši bavlny na soukání. To byla jeho práce, jeho 
výdělek. 

„Tady jsem ti přivedl podnájemníky, Jane,“ oznamoval úřed-
ník. „Tak jak jsme to onehdá smluvili.“ 

Jan neodpověděl, ani se neohlédl. Nůši s bavlnou shodil 
v podsínku na zem a pořád stejně nahrbený, jako by se toho bře-
mena posud nezbavil, vešel do světnice. Ale dveře od chalupy 
nechal otevřené.
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„Moc řečí nenadělá,“ krčil úředník rameny. 
Psal se rok 1920 a ten mužský pořád jako divoká zvěř vyhna-

ná z roští. Chlap věčně nahrbený, neuctivý. Hubu k pozdravení 
nebo k odpovědi je mu zatěžko otevřít. 

„Tož jste doma,“ přešlápl úředník na místě. 
Do chalupy přes dvě sta roků staré neměl chuť vejít dřív při 

dojednávání podnájmu a ani teď, snad aby mu ta chatrná barabiz-
na nespadla třeba na hlavu. Všecko pokaždé vyřizoval na dvorku. 

„Tož s Pánem Bohem, žijte tady ve svornosti.“
Sotva měl úřadování za sebou, usadil klobouk pevněji na hla-

vu a bez dalšího rozloučení odcházel Horní ulicí zpátky k budově 
městského úřadu, která měla své místo nedaleko na rynku.

Mamulka vzala tatulku za ruku. Tak spolu vešli do stavení. 
Nejprve do síňky a potom do světnice. 

„Pozdrav Pán Bůh.“ 
Jan Poštácký seděl u hrubého stolu. Neodpověděl. Nepoky-

nul, že mohou dál. Ani hlavu nezvedl. Ale nevykázal je ze dveří. 
Tak se posadili na lávku pod okny. 

Byli doma. 

Dům mamulky – Veroniky Křenkové, a další Márinky a Josefa Pončíkových 
Na Drahách u „Bílého mostu“ v Rožnově pod Radhoštěm z prvé poloviny 20. stol.
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Horní ulicí hrčely tovarem vrchovatě naložené povozy 
formanů. Vydávali se do světa, třeba až do Pešti prodat 

utkané plátno a zpátky přivézt baly lnu nebo bavlny, aby faktor 
mohl zadat podomácím dělníkům další práci.  

U noblesní restaurace Hostýnek, nebo u té formanské kořalny 
na Harcovně se ozývalo hrčivé Prrrr! jak formani zastavovali, 
dopřát si kapínku kořalky, aby měl vozka na cestu bystřejší zrak. 

Rušná byla Horní ulice. Lidé jí procházeli za nákupy, za ře-
meslem, na úřad, nebo jen tak. Děcka do školy. O nedělích a svát-
cích se všichni z toho konce města, i Tylovjané, hrnuli do rož-
novského kostelíčka na mši svatou. 

Ženy sukně pěkně doširoka, jak se to právě po módě nosilo, 
nařasené a dole kus od země, aby byly vidět parádní šněrovací 
botky a štíhlé kotníčky. Také chlapi měli boty na nohách. Slušelo 
se vejít do města obutý, bagančata alespoň hrstičkou trávy nebo 
o nohavici druhé nohy otřít z nejhrubšího prachu. Dopřát si tro-
chu té noblesy. 

O každém létě zástupy letních hostů se hrnuly do věhlasných 
klimatických lázní v Rožnově. Lázeňští hosté brali kvartýrku 
po chalupách, kde to jen šlo, většinou jen na to přespání, v nouzi 
třeba i na seně. Snídaně byla zahrnuta v poplatku za ubytování. 
Hned pak se vydávali k Lázeňskému domu, popíjeli ohřívanou 
žinčici, promenádovali se městskou Hájnicí chodníčky a pěši-
nami zastíněnými stromořadím vzrostlých lip. Za slunného dne 
navštěvovali restauraci U Frantíka, kterou za městem u horní-
ho splavu zřídil ten podnikavý chlapík bez rukou, známý jako 
bezruký Frantík. Údajně měl v Praze svůj obchod se suvenýry, 
dokázal jen nohama řídit automobil, psát na psacím stroji články 
do novin a také psát knížky. Příjemné bylo svlažit se v přírodním 
koupališti na řece Bečvě a stejně příjemné posedět v tom přívě-
tivém zákoutí plném zeleně, dopřát si vychlazené pivo a družný 
hovor doplnit lahodnou hudbou z přenosného gramofonku. 

Jan Poštácký toho opravdu moc nenamluvil. Chodil do neda-
leké fabričky v Tylovicích pro práci, tam také odváděl doma na-
soukanou bavlnu. Svoje spaní si nechal v jednom koutě světnice, 
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další kout na tu svou práci se soukáním bavlny. A ještě svou židli 
u stolu. Háby, jak se říkalo oblečení, pověsil večer před spaním 
na hřebík zatlučený do stěny, ráno na tu svou shrbenou postavu. 
O jídlo, teď když měl v chalupě podnájemníky, se nestaral. Ma-
mulka sice vařila pro sebe a pro tatulku, ale vždycky jí trochu 
zbylo i do kastrolku pro Jana. 

Mamulka měla to svoje království brzy zrevidované. Velká 
postel v rohu světnice byla určena pro ni a tatulku na spaní. Spo-
lečný stůl k jídlu. Židle kolem stolu. Lávka pod okny na used-
nutí. Podlaha dřevěná z hrubě opracovaných desek, položených 
na hlíně. 

Zdi místnosti byly nahrubo obložené omítkou, která už dávno 
volala po štětce a vápně. Na čelní stěně zavěšený křížek, po obou 
stranách měl po svatém obrázku. Několik hřebíků vbitých do zdi 
na zavěšení oblečení. Uprostřed světnice vincek na zatopení 
a vyhřátí místnosti. Trámový strop. 

Okénky měla do všech stran křivá chalupa Jana Poštáckého 
velkopanský výhled na městský ruch v Horní ulici. Do obchodu 
to bylo z chalupy krok, na úřad kroky dva. Na rynek, když se 
konaly trhy, kroků dva a půl. Do kostela kroky tři. Blízko seděly 
i obě hospody, Hostýnek a Harcovna. Dalších krčem ve městě 
bylo několik, všechny snadno dostupné uličkami mezi chalupa-
mi. Jen aby nedejbože nepochytil tatulka slinu na štamprličku 
kořalky.

Před světnicí měla své místo malá kuchyňka. Už ani ve sta-
rodávné chalupě Jana Poštáckého to dávno nebyla černá pec, jak 
se ještě za starých časů při vaření na otevřeném ohni víc čmudilo 
než vařívalo, ale pěkně po městsky kachlová kamna. Právě tady 
ponejvíc měla své místo mamulka, uvařit něco do žaludku pro 
tatulku, pro málomluvného Jana Poštáckého, pro sebe. A dá-li 
Bůh časem i pro děti, když se podaří a přijdou na ten boží svět.

V tmavé síňce jen podlaha z udusané hlíny. A aby přece ne-
chodili po sprostu jenom po hlíně, a ještě i v chalupě si špinili 
nohy, byly místo od místa usazeny placaté kameny. Šledy vzdá-
lené od sebe akorát na délku chlapského kroku. Márinka, když už 
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byla na světě a trochu poodrostla, musela pokaždé skočit s kame-
ne na kámen, když chtěla síňkou projít od kuchyňky k vrátkům 
po pansku. To se jí náramně líbilo. 

Tatulka měl obhlédnuté chlapské království Jana Poštáckého 
stejně brzy. Co naobzírá. Šindelová střecha, na hůře seno, chlév, 
stodola. Zvenčí, jak vlaštovčí hnízdo přilepený nad hnojištěm, 
suchý záchodek. Kromě malé zahrádky, jen pro trochu zeleniny 
a nějaké kvítko, aby se mamulka měla čím bavit, když jí na ta-
kovou kratochvíli zbude čas, rostla ve zbývajícím stísněném pro-
storu už jenom tráva. 

Tak se usadili v nejrušnější rožnovské ulici. Sice podná-
jemníci, ale přece jako měšťané o špetku výš, než ti dě-

dinčané a pasečané, co pokaždé přicápou do Rožnova z Bystřic, 
Tylovjané, Hážovjané a Vigančané, či Zubřané a Vidčané, hrubé 
boty přes rameno, obouvají se až u první chalupy, aby si také tro-
chu užili honory, a sotva pořídí svoje, hned ta bagančata na cestě 
domů u té samé chalupy zase honem zouvají a šňůrkami zavěšují 
přes rameno, aby zbůhdarma neprošoupali podrážky, aby si v bo-
tách neotlačili ty svoje rozcáplá nožiska, pořád trochu špinavé 
od hlíny a kravinců, že by kolikrát řepu a zemáky mohli mezi 
prsty sadit. 

Chalupu Jana Poštáckého vlastnila po světské spravedlnosti 
také jeho pomatená sestra Veruna. Ta cestu domů hledat nebude. 
Kdyby přece, byla by ve městě děckám leda pro smích a dospě-
lým pro ošteru. Ta se z blázince sotva kdy vrátí. Poroučel tady 
Jan, pokud kdy vůbec otevřel tu svou zamlklou hubu. Vlastně 
také on byl na tomto světě už jen z vůle Boží. Jako ta jeho pra-
stará chatrná chalupa, jenom tak tak, že stojí. Trošku víc fouk-
nout, trošku víc zapršet, trošku víc posvítit slunéčkem, hlasitěji 
na kostrbaté Horní ulici zarachotit formanským povozem, položí 
se to stavení jak zdechlý kůň. Ale co! Před větrným fukem a slu-
néčkem ji ochrání pánbíček. Před deštěm trochu střecha a něco 
i koruny vzrostlých jasanů. Formanské vozy ať si po Horní ulici 
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jezdí jak chtějí. Beztak, když hrkotají, zvolní jen u noblesní hos-
pody Hostýnek či u zájezdní kořalny Harcovna. 

Tak mamulka s tatulkou mínili, že se jim přinatrefil docela 
dobrý domov. Sice prostý, ale útulný. Celkem dobře se jim v něm 
bude žít. Dobře i s málomluvným Janem Poštáckým.

Tatulka se také hned vydal do města, hledat nějakou chlap-
skou práci. A mamulka se šla poptat, jestli třeba v nějaké nobles-
nější domácnosti nepotřebují posluhu. 

O rok později se jim v chalupě Jana Poštáckého narodila Má-
rinka, to bylo v jedenadvacátém roce. V pětadvacátém roce se 
narodil František a v šestadvacátém Jaroslav. 

Žilo jich tam pak v té jedné světnici pět. A také málomluvný 
Jan Poštácký. Žili ve shodě a spořádaně, jak se v boží pokoře 
sluší a patří. 

Chalupa jana Pošťáckého z přelomu 19. a 20. století v rožnovské Horní ulici.
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V těch časech byl Rožnov pořád ještě postavený z velké 
části ze dřeva. Rožnovský rynek tak připomínal pohád-

ku z dávných časů. Honosné dřevěné domy zámožných měšťanů 
se chlubily stinným podloubím. Uprostřed rynku záhony růží. 
A altánek. V něm a v městské Hájnici střídavě koncertovala lá-
zeňská hudba. Lázeňští hosté odpočívali na lavičkách, korzovali, 
popíjeli ohřívanou žinčicu. Někteří se vydávali na krátké výlety 
po upravených pěšinách do přilehlých kopečků, které jako zele-
ná, pryskyřicí a jehličím provoněná koruna obepínaly ze všech 
stran Rožnov. Ti statečnější se vypravili přes Horní Paseky 
a Sladsko až na Černou horu, a ti nejvytrvalejší třeba až ke kap-
ličce na vrcholu Radhoště. 

V těch časech nejvíce do Rožnova přijížděli pejzatí Židé 
v dlouhých černých kaftanech, pořád nosili klobouky na hla-
vě. Přijížděli také hosté z dalekých zemí, někteří až z Afriky 
a z Ameriky. Lázeňská správa dbala na pořádek a na úpravnost 
města. Lázeňští lékaři zaváděli moderní léčebné metody. Kdo 
ve světě by v těch časech neznal proslulé lázeňské městečko 
Rožnov, schoulené na úpatí Radhoště? Čas tady o každém létě 
postál milý, jako by tomu nikdy nemělo být jinak. 

Prozíraví měšťané dobře věděli, že po přelomu století, a pak 
když nastala republika, i sem do hor konečně přišla moder-
ní doba. Marné se jí bránit. Na rynku už novotou svítily domy 
bohatých měšťanů, všechny z pevného zdiva, z kamene, písku, 
vápna a cihel. Byly pohodlné. A především odolné vůči požá-
ru, což si jejich majitelé nejvíce pochvalovali. Starou vysušenou 
dřevěnici hrozil oheň v krátkosti spálit v kteroukoliv dobu denní 
či noční. Když přece skutečně chytla, marně se hasiči sbíhali, 
vodu přiváželi, stříkali ji do plamenů, chalupa většinou vyhořela 
až do základů. 

Tak tomu bylo. Moderní 20. století si zkrátka žádalo moderní 
zděné stavby. 

Také v Rožnově už nikdo nechtěl staré časy, proto ani staré 
dřevěné domy. Postavit nové, pěkné zděné. Staré zbourat a od-
stranit. Především na rynku. Prastaré dřevěné domy, Vaškova 
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hospoda, radnice a několik dalších, některé z nich pamatovaly 
ještě sedmnácté století, všechny zbourat, odstranit, nahradit pěk-
nými novými stavbami. 

V té době chodíval po rožnovském rynku malíř Bohumír Ja-
roněk. Vrátil se z cest po světě, kde živil oči krásou a maloval. 
Usadil se spolu se sourozenci Aloisem a Julií v Rožnově. Tady 
pokaždé zasněnýma očima ty pěkné dřevěnice hladil. A také o ně 
loudil po obci, po lidech, po známých, až je nakonec vyloudil. 
A z nich, tak jak to viděl ve Švédsku, nechal s pomocí těch, kteří 
rozuměli jeho srdci, ty staré domy rozebrat a přenést do městské 
Hájnice. Tady z nich postavil muzeum. 

Tenkrát o letním čase v roce 1925 to byla veliká sláva, když 
nastalo otevření Valašského muzea v přírodě. Na dvacet tisíc kro-
jovaných Valachů a Valašek přišlo ze všech koutů valašské země. 
Zpívalo se a tančilo. Strýc Miloš Kulišťák režíroval divadelní 
hru. Konaly se dvě valašské svatby. Dobře se mezi zachráněnými 
dřevěnými domy cítili, dobře jim bylo u srdce. 

Márinka, když ji mamulka vzala na rynek, nebo do Háj-
nice, měla takové dny vždycky za nedělní, a mohla být 

třeba právě středa, nebo pátek. Vznešené dámy korzovaly na pro-
menádě v doprovodu pánů, povětřím se nesly chvějivé tóny lá-
zeňské hudby, slunce se třepilo o střapaté okraje listů košatých 
lip, po jezírku plula bílá labuť. Tak nějak to asi vypadá v nebi, 
myslela si Márinka.

Mamulka se usmívala. Ukláněla se, uctivě zdravila.
„Tak to je ta vaše Máří?“ sklonila se paní doktorová Vášová 

a pohladila Márinku útlou pěstěnou rukou v háčkované rukavič-
ce po tváři. 

Také v Horní ulici, když se vracely z procházky domů, bylo 
zdravení, uklánění, usmívání. Když mamulku s Márinkou míjel 
formanský vůz, kočí na kozlíku se třeba jen letmo dotkl prsty 
štítku čepice. Sice se některý tvářil ty málobohaté nevidět, zato 
jiný vesele pošvihl bičem a zavolal: „Dnes máme pěkný den, 
paní Veroniko!“ Mamulka se mile usmála, zlehka uklonila a od-
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pověděla: „Bať, máme. Dej pánbíček nebeský, aby nám ten pěk-
ný čas vydržel.“ 

Opravdu zdvořilých lidí, kteří si jich všimli a pozdravili, kteří 
s mamulkou prohodili pěkné slovíčko, pohladili Márinku po vla-
sech nebo jí dali laciné cukrátko, takových bylo pomále.

Mamulka neměla čas rozmýšlet, jaký kdo je a proč je takový 
a onaký. Musela se pořádně otáčet, aby byl nějaký peníz. Chodila 
po posluhách uklízet, prát, pomáhat do lepších rodin. Nejvíce 
k doktorovi Vášovi. 

Tatulka se také měl co ohánět. Byl nádeníkem. Nejvíce pra-
coval na železničním nádraží, vykládal tam vagóny. Třeba když 
přišlo zboží pro magacín kupce Doležala, nebo Žingorovi. Zboží 
z vagonů překládal na povoz, to pak zase skládal na dvoře za dře-
věným obchodem. Míval té práce kolikrát tolik, že mu chodila 
pomáhat i mamulka. Ale jednou se nějak roznemohla a musel ji 
při tom vykládání vagónů, převážení zboží a skládání na dvo-
ře za dřevěným obchodem Doležala a Žingora zaskočit tatulkův 
kamarád. Když byli hotovi, otřel si ten najatý mužský pot s čela, 
rovnal zmožený hřbet, až mu v něm lupalo. „Což je ta tvoje Vero-
nika nějaký otrok, že takovou těžkou práci dělá?“ řekl tatulkovi. 
Nasadil šiltovku, odplivl si do prachu před špičky tatulkových 
bagančat. Vícekrát mu pomáhat nepřišel.

Jenom za to se mamulka modlila, aby tatulka všecky peníze, 
tak těžce vydřené, nenechal v některém šenku. Tatulka vždycky 
nějaké ty těžce vydřené peníze mamulce dal, ale pokaždé si ně-
jaké nechal. A když se z roboty dlouho nevracel, posílala za ním 
mamulka Márinku: „Běž pro tatulku, určitě zase crmbá u Bažan-
tů to svoje pivisko.“ 

Márinka přeskákala v síňce hliněnou podlahu po ložených 
plochých kamenech a šla. Jen vešla do Bažantovy hospody, hned 
uviděla tatulku sedět u jednoho stolku. „Máte jít domů, tatulko,“ 
vyřizovala vzkázání. A tatulka, sotva uviděl Márinku, naporučil 
hostinskému: „Dej děcku rohlík a šunkových odřezků.“ A Má-
rince řekl: „Tož pojez a půjdem.“ Bylo těch šunkových odřezků 
i s rohlíkem akorát za padesát haléřů. A vždycky to tak zázračně 
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vyšlo, že jen co Márinka pozřela poslední sousto, tatulka akorát 
dopil to svoje pivisko a docucnul poslední kapku gořalenky ze 
skleničky s úzkým hrdlem. Oba se naráz zvedli a šli domů.

Takový boží svět tenkrát býval, dny plynuly čisté a nezkale-
né. Špaček si bezstarostně vyhvizdoval na vršku jasanu. 

Formani hrkotali svými povozy Horní ulicí. Když měli pod 
čepicí, klimbali na kozlíku, ani je nenapadlo pošvihnout nebo 
zapráskat bičem, natož se dotknout prsty šiltu čepice, pozdra-
vit nebo odpovědět na pozdrav. Zato někteří zpívali všelijakou 
lechtivou písničku, co by ji za střízliva ani z huby nevypustili. 
A hospod všude kolem cesty jako máku. Hostýnek, Harcovna, 
u Bažantů. I jiné. Málem od božího rána tam měli den co den 
napilno. A pokaždé až do pozdního večera. Ach, jak ta gořalenka 
dobře chutná! 

Nejraději měla Márinka večery, když si slunéčko lehalo do rů-
žových peřin, kdesi daleko za korunami lip v městské Hájnici. 

Okna chalup se v takové chvíli začínala žlutit plamínky sví-
ček a petrolejek, noc sametově padala na střechy domů a do ulic. 

„Ty už jsi velká, Máří!“ řekla milostpaní, paní doktorová 
Vášová a pohladila Márinku pěstěnou ručkou v háč-

kované rukavičce po líčku. „Učiněná slečna.“ 
Márinka se zapýřila, však byla z mamulčiných dětí nejstarší. 

Také už kus práce doma zastala. Dokonce chodila pomáhat ma-
mulce s posluhou.

Také bratři Jaroslav a František se povytáhli. Ti byli neposed-
ní! Hned v seně na hůře, hned ve stodole šmejdili, všude vyvá-
děli ty své alotrie. Nebo lajdali v křivolakých a úzkých uličkách 
mezi domy. Pomoct tatulkovi sbírat do lesa klest na topení je 
nenapadlo. A když se začalo mluvit o práci, pokaždé jak dým, už 
jich nebylo. A v zimě zase jenom na zamrzlé říčce Hážovce. Ti 
by se na ledě klízali od rána do noci, tak se jim to zimní dareba-
čení líbilo. Až se nakonec tatulka dopálil. „Co já se nadřu na ka-
ždou šestku a vy darmo boty budete trhat a rozdírat?“ Sebral jim 
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boty, zamkl do almary. Tak! Ale ogárci, jak kdyby je neznal, šli 
se na Hážovku klízat zas, když neměli boty, tak bosky. Však už 
o chvilku byli zpátky a tak kolem rozehřátého vincka po světnici 
skákali, jak je ukrutně do bosých nohou ozíbalo. Sotva jim tro-
chu otrnulo, šli se naboso klízat na led Hážovky zase.

Mamulka, když chodila lidem na posluhu a prát prádlo, někde 
za tu dřinu dostala krajíc chleba namazaný máslem. Nesnědla ho, 
ale schovala do zástěry. Když za ní přišla Márinka, chleba jí dala: 
„Tady si vezmi.“ Márinka krajíc namazaný máslem vzala a sněd-
la. U Pavelkových služka pokaždé nalévala mamulce k obědu 
polévku. Protože věděla, že přijde také Márinka, vždycky nějaký 
ten šufan přidala do misky navíc. Mamulka s polévkou počkala, 
až přijde Márinka. „Pojď k obědu,“ pobídla. Dala jí plnou misku, 
sama si sotva lžičku dvě do pusy vzala. Jen se pokaždé dívala, 
pokud Márinka nespořádala i tu poslední krůpěj polévky.

Nejvíc té práce měla mamulka u doktora Váši. Udržovat 
v čistotě byt, kuchyň, chodby. Také čekárnu, kde posedávali cho-
ří pacienti. I lékařskou ordinaci. 

Když pak byla Márinka ještě o poznání starší, to už chodila 
do měšťanky, dokonce někdy sama tu práci u Vášů za mamulku 
zastala. Milostpaní, paní doktorová Vášová, jí obvykle dala ráno 
stokorunu, košík a naporučení: „Máří, běž do lékárny nakoupit 
panu doktorovi Vášovi léky. Pak pro nákupy…“ Kdeco musela 
Márinka milostpaní doktorové Vášové po Rožnově zařídit. Vzala 
peníze, košík a šla. 

Nejvíc rachoty bývalo u milostpaní doktorové Vášové v ku-
chyni. Jenom co práce dalo nablejskat sporák! Žlutá trubička se 
musela čistit do vysokého lesku sidolem. Bílý kov zase vídeň-
ským práškem. Pouze místa, kde se topilo, směla se čistit smir-
kem - utrhnout proužek šmirglpapíru, kousek po kousku jím čis-
tit rám do vysokého lesku. 

Však se také na sporák milostpaní doktorové Vášové chodily 
dívat dámy z celého Rožnova, milostpaní paní lékárníkova a mi-
lostpaničky ženy ostatních doktorů. 
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Milostpaní doktorová Vášová byla akurátní dáma s jemným 
a citlivým čichem. Jednou nasála do svého nosíku nelibý vzduch. 
„Vytřou to pořádně pod postelí, Veroniko,“ naporučila mamulce, 
„něco je tam cítit.“ A mamulka jí tehdy řekla: „To necítět pod 
postelú, milostpaní, tam jsem to vytřela. To já jsem potratila.“ 
Milostpaní doktorová Vášová div neomdlela. Hned za manželem 
doktorem Vášou, hned brali mamulku do ordinace na výškrab. 

Doma ve světnici v chalupě Jana Poštáckého, celá ještě zmu-
čená, ulehla mamulka do lože, do kterého na noc uléhali všichni, 
tatulka s mamulkou na pozdél, Márinka a ogárci Jarek a Franti-
šek do hlav a do nohou. Márinka kladla mamulce studený obkla-
dek na obolavělé čelo. Tehdy si mamulka povzdechla: „Bylo by 
vás osm, kdybych ty ostatní nepotratila při té dřině po chalupách, 
kde všude jsem pracovala.“ 

Potom zase jednou tatulka dlouho nepřicházel z té své ro-
boty. Mlčenlivý Jan Poštácký byl právě tou dobou ve fab-

ričce v Tylovicích pro další rachotu. Ogárci Jaroslav a František 
trajdali kdesi ve městě po tom svém lumpování. Márinka přeská-
kala v síňce ploché kameny, které tam byly uloženy ve zdusa-
né hlíně. Zeptala se mamulky: „Nemám zaběhnout k Bažantom 
pro tatulku?“ Sice se jí příliš nechtělo, ale na druhé straně ta její 
mlsná huba dostala chuť na rohlík a šunkové odřezky za padesát 
haléřů, než tatulka dopije to své pivisko a štamprlku gořaličky 
ze skleničky s úzkým hrdlem. Kdo by kvůli takové dobrotě rád 
neproběhl pár uliček, až na rynek k Bažantově hospodě?

„Nech ho tam, však ví, kde má domů,“ řekla mamulka. Vy-
hlédla dvířky, jestli se třeba Jan Poštácký už nevrací z tylovické 
fabričky, kývla na Márinku, ať jde blíž. Zavedla ji do síňky. Tam 
odklopila jeden z těch plochých kamenů, právě ten, na který se 
Márince při tom poskakování tak dobře došlapovalo. Byl pod 
tím kamenem schovaný hrníček. A v něm peníze, spousta pe-
něz, celých jedenadvacet tisíc, které do té tajné skrýše mamulka 
nastřádala ze své dřiny a z tatulkovy dřiny, a uchránila je před 


