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Maminčiny ruce – Viktor Fischl 

Vypracoval:________________________ 

 

Vydržel jsem hodiny sedět se zkříženýma nohama, jak říkali, po Turecku, před maminkou a dívat se na 

její ruce.  

 Ať dělaly cokoli, byly vždycky krásné. Nemohl jsem se vynadívat, jak navlékala nit, jak jinak její 

prsty vedly jehlu, když protahovaly nit mřížovím štupování. Když přišívaly záplatu na roztrhané 

kalhoty nebo když vyšívaly na bubínku kvítka, lístky, jablíčka a hvězdice. 

 Anebo v kuchyni, když prosívala hrách, hnětla a válela těsto, natloukala maso, solila a 

přidávala koření, krájela, míchala, dělila bílky od žloutků, pohyby jejích rukou byly stejně krásné, ať 

držela právě nůž, vařečku, kverlačku anebo válek na nudle. Ať tloukla cukr v mosazné hmoždíři anebo 

mlela kávu nebo mák, ať dávala tvar těstu na pečivo vykrajováním nebo pěchováním do formiček, ať 

pomáhala Lidce při žehlení anebo při úklidu.  

 Dodnes vidím, jak se její prsty dotýkaly polštářů, jež bylo třeba při stlaní naklepat. Jak ubrusu, 

jejž bylo třeba uhladit, než na něj položila talíře. Jak tatínkovy čisté košile kterou mu ráno nachystala 

ještě před snídaní. Jak půdy kolem květin v květináčích, něž je ráno zalévala. Jak klávesnice pianina a 

hracích hodin, které oprašovala vždy sama.  

 Maminčiny ruce vždycky něco dělaly. I v nejchvatnějších pohybech však zůstávaly plné klidu.  

 A plné krásy. Nejkrásnější byly ovšem tehdy, když ležely na má hlavě a hladily mne po 

vlasech. Tu se na mne tatínek pokaždé významně podíval a pošeptal mi: 

 „Neříkal jsem ti? Jako Kilimandžáro mezi horami.“ 

 A když potom maminka chtěla vědět, co mi to šeptal, políbil si a řekl jen: „To je tajemství 

mezi námi mužskými.“ 

1. Co popisuje povídka? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2. Jaké činnosti dělají ruce tvé maminky? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. S jakými činnostmi mamince pomáháš? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Které práce doma zastáváš sám? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Čím si mamince v poslední době udělal radost? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Znáš nějakou básničku o mamince? Napiš název a autora. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Najdi dvě nejpoužívanější spojky v této ukázce.  

___________________________________________________________________________ 
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