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PŘEDMLUVA 
 

Občas si přijdu jako Mary Poppins. Když 
vzpomínám na svůj život, vidím z něj každou chvilku, jak 
mi běží znovu před očima. Chci o tom životě psát, 
jelikož je to můj svět. O něm chci vyprávět ostatním, aby 
věděli, že každý máme v sobě svůj malý příběh a každý 
takový příběh se prolíná s jinými. Na chvilku ožívá, na 
chvilku spí, ale tím, že se o něm napíše, se na něj nikdy 
nezapomíná. 

Přemýšlím, jak vše co nejlépe popsat, zda mám 
vylíčit detaily a nebo je schovat do rukou vaší fantasie? 
Jak moc se dá popsat život, aby nenudil, ale zároveň 
sdělil to, co si dala duše za úkol na tomto světě? Napadá 
mě leda rozdělit svůj život do kapitol a nechat si zase 
kousek na příště. 
Přeji všem hezké čtení … 
 
 
                                                      Kristýna Šťastná 
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Říká se, že svůj život s přibývajícím věkem 
pomalu zapomínáme a hlavně, že z dětství si v dospělosti 
už moc nepamatujeme. A proto jsem se rozhodla ve 
svých třiceti letech, než zapomenu úplně vše, psát tuto 
knihu. Nerada bych totiž dopadla jako můj otec, který 
nám od dětství neustále vyprávěl o svém životě a ten byl 
opravdu místy hodně zajímavý. Psát uměl, ale než aby 
vzal do ruky tužku a prostě to všechno sepsal, raději 
povídal. A tak se stalo, že když už si pro něj smrt pomalu 
přicházela, už to nedokázal dohnat, natož vrátit čas. A 
umřel, aniž by lidem sdělil to, co chtěl. Díky němu dnes 
vím, že nemůžeme odkládat důležité věci na „potom“, 
protože to potom už také nikdy nemusí přijít… 

Je pravda, že ze svého dětství si opravdu moc 
nepamatuji, ale přesto pár střípků tam kdesi v mém srdci 
stále dřímá… 

Svět jako takový, jakési první uvědomění si sebe 
sama, to si pamatuji dodnes. Seděli jsme celá rodina v 
kuchyni u televize a zrovna běžel pořad o vzniku planety 
Země a vesmíru vůbec. Venku byla zima a my měli 
zatopená kamna, u kterých jsme se všichni hřáli. 
Zajímavé, že to před očima vidím tak živě, jako by to 



ČESKÁ MYŠŠ 

7 
 

bylo právě teď. To byla ještě naživu babička, mamka 
našeho táty, která s námi bydlela v jednom domě. Mně 
bylo něco kolem tří let? Asi ano, přesně si to už 
nevybavuji. 

Pamatuji si mnoho chvil, které jsme takto trávili 
u televize. Také chvíli, kdy zrovna dávali českou Miss. 
Moc se mi ta soutěž líbila, i ty hezké dámy, a se zájmem 
jsem se ptala mamky, zda i já mohu být „česká myš“ 
(byla jsem ještě malá a cizí jazyky mi byly neznámé) a co 
musím proto to udělat a umět. Mamka se smála a řekla 
mi, že ano, i já mohu být právě tou českou myší, ale že k 
tomu mi stačí být pouze krásná. A tak jsem v té době 
každý den po koupání stoupala na váhu a hlídala se, 
abych náhodou nepřibrala nějaké to deka. Brala jsem to 
zcela vážně, ale byla jsem stejně moc malá na to, abych se 
tou Miss vůbec někdy mohla stát. Mamka z toho měla 
akorát starosti, protože jsem odmítala jíst a byla jsem 
spíše podvyživená. Ale podstatu soutěže jsem odhadla 
dobře, že? 

Bydleli jsme na vsi, v Líních, kousek od Plzně. 
Byla to malá obec s pár obyvateli a všichni jsme se 
navzájem znali a myslím si, že si lidé mezi sebou i více 
pomáhali. Rodiče chodili do práce a dopoledne nás 
hlídala babi. Topili jsme dřevem. Vždycky nám tam 
nějaký tátův známý přivezl hromadu trámů, jak říkával 
náš táta z „bouraček“, neboli z rozbouraných domů, a on 
je pak po práci či o víkendu třídil a buď dál rozřezával, 
nebo si to lepší dřevo schovával, jelikož byl truhlář a sem 


