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ÚVOD
Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina sestra. Koukají do alb,
vzpomínají na maminku a občas se zajedou podívat na místa, na kterých strávily
dětství a mládí. No, a mě to zaujalo. Tak jsem si nechal o babiččině a tetiččině
mamince vyprávět. Zaujalo mě, kolikrát se stěhovali a v kolika domech bydleli.
A při poslední výpravě za vzpomínkami jsem některé vyfotil, a pokud to bylo
možné, porovnal se snímky z rodinných alb.
Bohužel byl fotoaparát v době dětství mé babičky dost velkou vzácností a
výroba fotografií z filmu tak trochu alchymií, takže je těch fotek málo.
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ŽIVOT
Babička se narodila v roce 1944. Její maminka Charlotte Kasperová byla porodní
asistentkou, pracovala v porodnici ve Varnsdorfu (Stará nemocnice pod
Hrádkem, příloha č. 8). Dnes je tam komplex bytů pro seniory a bydlí tam
sestra mojí babičky (dcera Charlotte Kasperové).
Charlotte Kasperová se narodila v roce 1912, jako dítě bydlela ve Varnsdorfu,
měla dva bratry. Vybrala si povolání zdravotní sestry. Byla vdaná, ale poměrně
brzo ovdověla, měla tři dcery a sedm vnoučat, v mé generaci je nás devatenáct
pravnoučat a nejstarším z nás se už narodila tři prapravnoučata.

POVOLÁNÍ
V roce 1949 byla přeložena do Rybniště jako obvodní porodní asistentka. Obvod
zasahoval až do Kyjova a druhou stranu do Chřibské a Kytlice. Měla na starosti
domácí porody, ale taky už péči o nastávající maminku před porodem a hlavně po
porodu v šesti nedělí péči o matku i novorozence. Od roku 1951 byla centrem
obvodu Chřibská a porodní bába bydlela v Horní Chřibské. Po roce 1950 byla ve
Varnsdorfu otevřena nová nově zřízená porodnice v budově dnešní nemocnice,
která měla i chirurgické, interní, oční, dětské a později ortopedické oddělení.
Dnes léčebna dlouhodobě nemocných (příloha č. 9) Maminka pracovala až do
důchodu (1968). Vedla si statistiku, kolik dětí přivedla na svět (moje babička ví,
že počet přesahoval 1000, ale neví o kolik).
Moje Babička má ve vzpomínce, že zdravotníci, lékaři, sestry i pomocný personál
měli mezi sebou hezké přátelské vztahy. Mezi pamětníky to platí dodnes. Vliv
zdravotnictví se v rodině projevil tím, že všechny tři dcery mojí prababičky
pracovaly ve zdravotnictví (porodní asistentka, sálová sestra, zubní lékařka).

STĚHOVÁNÍ
Život Ch. K. byl poznamenán velmi častým stěhováním. Narodila se v roce 1912
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v domě, který rodina vlastnila v Lipské ulici ve Varnsdorfu (cihlová novostavba
z roku 1900, příloha č. 1). Později v důsledku války a úmrtí spoluvlastníků dům
prodali a dále bydleli už jenom v nájmu. Často se stěhovali. Bydleli
v podstávkovém patrovém domě na Horním Nábřeží u Mandavy. Později se
odstěhovali do novostavby s číslem popisným 2000 v Truhlářské ulici (dům
spláceli, ale nepodařilo se ho celý získat, příloha č. 2). Potom v malém dřevěném
domě na Karlově ulici (odtud se prababička vdávala, příloha č. 10). První byt měli
v dnes památkově chráněném domě u Severní dráhy, který majitel nechává
záměrně chátrat, příloha č. 3). Poté bydleli v různých nájemných bytech. Po
roce 1945 proti staré nemocnici zase v typickém dřevěném podstávkovém domě,
který dnes již nestojí. V Rybništi bydleli nejdříve na „Hangáru“ (příloha č. 4),
později v domku při silnici na Doubici (příloha č. 5). V Horní Chřibské jim byl
přidělen rozlehlý dům č. p. 63 po bývalém továrníkovi, který měl prázdné
hospodářské budovy, a v paměti mé babičky to byl dětský ráj (příloha č. 6). Po
návratu do Varnsdorfu se dědeček pokoušel znovu získat původní dům v Lipské
ulici. Ten však již byl prodán, proto koupil dům stavebně podobný č. p. 1394
v Zimní ulici (příloha č. 7). V tomto domě pak bydleli až do konce života.

NÁŠ DŮM
Dům č. 1394, ve kterém dnes bydlí moje rodina, koupil otec maminky mojí
babičky na splátky a po malých částkách ho splácel až do důchodu (řádově
tisíce). Existuje v rodinném archivu záznam, v jakém stavu ho v roce1953
přebíral. Měl rozbitá okna, 12 vytrhaných okenních křídel, vypáčené všechny
vnitřní dveře, dřevěné obložení v komoře částečně spálené, vytržený kotel
v prádelně, zničenou pumpu a zbouranou původně zděnou kůlnu na zahradě.
S malými prostředky a řemeslnou zručností dům opravil do obytného stavu, Po
znovu zavedení elektřiny, vody a kanalizace v něm bydlíme dodnes. Dům byl
postaven ve dvou fázích. Původní část postavil na konci 19. st. zednický polír
Josef Zimmer pro vlastní potřebu. Po roce 1900 byla dostavena severní polovina
a dům dostal v podstatě dnešní podobu.
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ZDROJE

- text podle ústního vyprávění mojí babičky L. Janákové
- fotografie z rodinného archivu
- vlastní současné fotografie (foto Lukáš Urban)
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA č. 1 Dům v Lipské ul. ve Varnsdorfu (místo narození Ch. K.)

PŘÍLOHA č. 2 Dům č. p. 2000 v Truhlářské ulici ve Varnsdorfu

PŘÍLOHA č. 3 Památkově chráněný dům u autobusové zastávky Severní dráha

PŘÍLOHA č. 4 „Hangár“ v Rybništi u lesa za železniční stanicí (okna bytu, ve
kterém bydleli)

PŘÍLOHA č. 5 Rybniště – domek při silnici do Doubice (porovnání fotografie
z rodinného archivu a současného stavu)

PŘÍLOHA č. 6 Horní Chřibská - dům č. p. 63 (srovnání fotografie z rodinného
archivu a současného stavu)

PŘÍLOHA č. 7 Dům č. p. 1394 v Zimní ul. ve Varnsdorfu (srovnání fotografie
z rodinného archivu a současného stavu)

PŘÍLOHA č. 7 Původní („stará“) varnsdorfská nemocnice pod Hrádkem – dnes
komplex bytů pro seniory

PŘÍLOHA č. 8 Nová varnsdorfská nemocnice – dnes léčebna dlouhodobě
nemocných

PŘÍLOHA č. 8 Interiér Červeného kostela (zde se Ch. K. vdávala)

