ZŠ Staňkova, Pardubice, Michal Bělohlav 5.A
Váhy mojí babičky
Moje babička Majka má krásné staré kuchyňské váhy. Dostala je od
tety Uhlířové jako svatební dar v roce 1953. Jsou to váhy
dvouramenné. Na jednu stranu se dává závaží a na druhou stranu
se dávají potraviny, třeba mouka. Na straně kam se dává závaží, je
porcelánová deska a na ní je namalované ovoce. Na druhé straně je
měděná miska. Závaží je uložené v dřevěné krabičce a váží od 1
deka až do půl kila. Kdo je vyrobil, nevíme, ale je na nich napsaná
značka HAMOR.
Dne 31. 5. 1953 prezident Antonín Zápotocký rozhlasem vyhlásil
měnovou reformu.
I když sliboval českému národu, aby se lidé nebáli, že měnová
reforma nebude. Druhý den ráno zažili všichni velké zklamání, když
se z rádia dozvěděli, že měnová reforma začala.
Staré peníze se měnily za nové v různém poměru. Záleželo na tom,
kolik jich bylo, jestli byly uloženy v záložnách (bankách) nebo doma.
Lidé přišli o úspory. Nové peníze se tiskly v Rusku (tehdy v
Sovětském svazu), aby to nebylo prozrazeno.
Moje babička mi vyprávěla, že již před reformou nebylo ke koupi
žádné zboží. Nedalo se nic sehnat, za co peníze utratit.
Babička se měla v červenci vdávat. Komunisti její rodině znárodnili
majetek (hostinec), ale stále tam pracovali jako zaměstnanci, a
proto, když zjistili, co se stalo, za všechny peníze co měli doma,
nakoupili zásoby z hospody a pak je použili na svatbu. Babička
měla svatbu v divné době, ale za to veselou.
Babička Majka je moje prababička, bydlí v Moravanech a jezdíme za
ní každý víkend. Pokaždé když tam přijedeme, tak nám uvaří něco
dobrého. Nejvíc mi chutná rajská. Váhy babička a teď i máma
používají, když pečou. To mám nejraději bábovku. Babička říká, že
jsou to nejpřesnější váhy a hlavně, že na ně vidí. Na závaží už sice
není znát, kolik které váží, ale babičce to nevadí. Už si to pamatuje.

Babiččiny váhy se závažím

