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Bety (všichni jsme ji tak říkali) byla jedináček a tak jsme si ji pěkně rozmazlili, protože to 
bylo vytoužené dítě a rovněž jediná vnučka obou babiček. Byla  to chytrá holka,  která 
uměla  číst  než  nastoupila  do  1.  třídy,  plná  humoru  a  především  velká  pohodářka. 
Maličkosti a drobnůstky ji dělaly radost, dokázala se z nich dlouho těšit.

Vybavuji si ji v jejím pokojíčku ležet vždy na koberci, zahrabanou v knížkách a encyklopediích, 
nebo  u  stolku  při  vyrábění  „čehosi“  a  hlavně  měla  plno  papání  okolo  sebe,  říkala  tomu 
„jídlečko“.
Bety  byla  gurmán.  Připravovala  si  odpolední  svačinky,  když  přišla  ze  školy  a  to  i  svým 
spolužačkám. Přibrat nemohla, protože rodiče ji honili do sportu, do basketu a po horách. Když 
jsme na výletě slyšeli  za sebou křičet  naši lenošku  „Počkejte!!!“ věděli jsme, že její  nožky 
začnou fungovat po slibu toho nejlepšího jídla v nejbližší restauraci. Zabralo to pokaždé.

Na výlety jsme brávali její nejlepší kamarádku Dominiku (také jedináčka), holky se hašteřily celou cestu, ale 
nemohly bez sebe být a u zmrzlinového poháru nastal smír.
Holky spolu chodily do basketu, ale občas se obávaly, že by z nich mohly být opravdové sportovkyně a tak na 
trénink prostě nešly a bloumaly městem (bylo jim tenkrát 11).  Pro nás i pro Domčiny rodiče to byl tenkrát pěkný 
šok. 

Nemůžu opomenout, když byla Bety menší, chodila s dědou do občerstvení v místním bazénu 
na nějaký pamlsek a pak nám sdělovala, jak to doopravdy skoro vždy bylo: „Děda měl 4 piva a 
já jenom jedno lízátko“. Věřili jsme, že přehání, ale kdo ví, tvářila se vážně a pohoršeně.
Děda ji za ten výrok na zahrádce udělal vlastní záhonek, kde si pěstovala kytičky, měla je moc 
ráda.

Když přišla nemoc, nosila si Bety malou kytičku na pokoj. Sedávala jsem dlouhé hodiny u jejího nemocničního 
lůžka , hladila mi vlasy a já její baculatou ručku. Říkávala mi „mami nebuď smutná, usměj se“ a já se usmála a 
políbila ji. Přála jsem si tenkrát, aby tenhle okamžik nikdy neskončil.

Betinečko, bylas a jsi  moje hvězdička, která nikdy v mém srdíčku nezhasne, miluji tě nade vše.
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