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„Nadřely sme se, ale šlo to na vodbyt. 

Starší ženský se naučily ručně stříkat-
složitější tvary pytlíkama a my mladší 
jsme byly u stroje,“ vzpomíná bývalá 
Žďáračka z Barákovy ulice. Dělalo 
se prý od šesti do šesti, s hodinou 
na oběd. „No, a když se nestíhalo, tak 
sme musely i přes noc,“ dodává.

Dobré, přitom levné
Škrobové cukroví se dobarvovalo 

na čtyři odstíny: bílou, žlutou, růžo-
vou, hnědou a ochucovalo ovocnými 
aromaty, např. citronem nebo mali-
nou. Dobré a přitom levné mejdlíč-
ko vydrželo i dva měsíce měkké.

„Hmotu vždy dochucoval mistr. Jed-
nou, právě když přilejval malinký 
štamprlátko, povídám mu: „Pane Má-
lek, co ste to tam dal?“ A on mi odvě-
til. „Nebuď zvědavá, nebo budeš brzo 
stará. “A opravdu, tajemství tý správ-
ný mejdlíčkový chuti si vzal s sebou do 
hrobu,“ konstatuje paní Balvínová.

Když se prý míchala barevná hmo-
ta, trochu odložili do dvou menších 

kadeček, podobně jako se nechával 
kvásek na chleba. „Násadu sme pak 
přilejvaly do nový várky a ono se to 
pak rychlejc umíchalo a bylo to pěkný. 
Noční hlídač už věděl, kdy má míchání 
pustit,“ vzpomíná žena.

Jak se tvoří duha
Ručně stříkané tvary se kladly na 

voskovaný papír a ostatní mejdlíčko-
vá hmota se nalévala do forem o ně-
co větších jak plech na pečení. „Jedna 
z nás prvně šla a formy votřela vlhkým 
hadříkem, aby se to nechytalo. Půl-
druholitrovým hrnkem sme nalejvaly 
barevný vrstvy. Než se jednou barvou 
došlo na konec stolu, už byla ztuhlá a 
mohla se nalejvat další barva. A tak 
pořád dokola, až byly na sobě barev-
ný odstíny jako duha,“ vzpomíná paní 
Iluše.

Mejdlíčka se prý nepekla, ale su-
šila v regálech. „Když to pak ráno šlo 
oddělit od papíru, tak se loupalo a vy-
klepávaly sme rovný cihly. Na to nám 
strojník zrychtoval takovej posun, že 
sme točily klikou, cihla se posouvala a 
dráteček krájel mejdlíčkovou hmotu na 
štáfl ičky,“ vybavuje si bývalá dělnice. 
Tabulky se pak ještě vyrovnaly do 

dřevěných forem a zase se daly su-
šit. „Pak sme měly prkýnko s vřetenem 
a přesnou mírou na štáfl ičky a třeba u 
tří naráz sme vodřezávaly přesahující 
kraje. Do krabic se balilo po deseti štáf-
ličkách,“ popisuje dávno zapomenu-
tou výrobu.

Tak hříbata, běžte!
„Měly sme dobrou partu a starší žen-

ský nás braly jako sobě rovný. Jen když 
byla někdy horší práce, povídají: „Tak 
hříbata běžte“. A hříbata šly. Když sme 
naříkaly, povídaly nám: „Počkejte hol-
ky, teď vám je cet, ale až vám bude sát, 
to poznáte,“ směje se paní Balvínová, 
dnes už s pochopením.

„Jak sme, my holky měly to svý na-
děláno (myslí tím nalito do forem), šly 
sme ženskejm pomoct zpracovávat. To 
sme seděly kolem stolu a zpívaly nejen 
koledy, ale všecky písničky: pijácký, za-
milovaný, smutný... Nebo sme si vyklá-
daly knížky, která zrovna jakou četla, a 
práce nám šla pěkně od ruky,“ nechává 
se paní Iluše unést a před očima má 
zase partu dávných kamarádek.

„Pamatuju, že já sem jednou četla 
Slepou hraběnku, a to bylo tak nádher-
ný... Vždycky sem jim vykládala, kam 
sem právě došla. Ženský prosily, že 
musím přečíst alespoň čtyři listy, abych 
jim mohla zas vyprávět, ale já na to: 
„Copak myslíte, vždyť já mám doma 
práci a na čtení nemám kdy...“

Zlatovlásky, růžičky,
madonky

Ruční i strojově vyrobené škrobo-
vé cukrovinky se vyrovnané v pa-
rádních krabicích ještě zdobily na-
lepováním obrázků. „To byly takový 
nalepovací papírky jako třeba známky. 
Musely se ale přimáčknout, aby to cukr 
vzal. Před jídlem pak šly obrázky krás-
ně sloupnout,“ vysvětluje.

To prý byly obrázky zlatovlásek, 
andělíčků, růžiček, krajinek, betlé-
mů a zvířátek. Bylo přesně určeno, 
na jaké tvary jaký obrázek přijde a 
každý kousek cukroví měl v krabici 
své místo. „Do čtverečků sme dávaly 
větší obrázky a menší hlavičky andělíč-
ků na malé kousky, madony se dávaly 
na podlouhlý kousky. Ještě sme měly 
takový zlatý poutka a ty se píchly do 
kousku, a za něj se to pak věšelo. Bylo 

to pak na stromku nádherný,“ vzpo-
míná paní Iluše a mám dojem, jako 
by se jí oči zalily.

Když do Amylonu někdy v 60. le-
tech nastoupil Emil Kohout, cukrář-
ský mistr z Prahy, už se dělalo mejd-
líčko jen na nových strojích. „Dřívější 
řezání cihel prej bylo zdlouhavý a tak 
vymysleli gumový formy. Ale mejdlíčka 
se musely sušit dýl, protože se navrchu 
lepaly,“ uvádí paní Balvínová.

V té době prý také přišel příkaz, že 
mejdlíčka se vánočně nebudou do-
zdobovat. „Všechny ty nalepovací ob-
rázky přišly spálit. Asi proto, že to byly 
pobožný motivy,“ lituje paní Iluše a s 
ní určitě i regionální historici.

Mejdlíčka vyměňovali
za čokoládu

„Na Vánoce sme od podniku dostáva-
li balíček mejdlíček a ještě po válce si je 
měnili s čokoládovnama, už ale nevím 
s kterejma,“ vzpomíná.

Stalo se to tak, že do Amylonu při-

jela exkurze z čokoládoven. „Dívali 
se, jak je to škrobový pěkný a šlo víc na 
vodbyt, protože nebylo tak drahý jako 
čokoláda,“ konstatuje stará paní.

Čokoládovny si prý objednaly v 
Amylonu kvanta škrobového cukro-
ví a výměnou přivezly čokoládové 
kolekce pro zaměstnance. „Tehdy sme 
dostávali veliký dvouvrstvový kolekce. 
To bylo doma radosti. Ale bylo to jen 
ty roky po válce, než začali znárodňo-
vat. Pak už to ustalo,“ vybavuje si.

Na otázku, kdy ve Žďáře zanikla vý-
roba mejdlíček, paní Balvínová pátrá 
v paměti. „To bylo tehdy, kdy se spojil 
Amylon se slovenskejma škrobárnama. 
Pan Kohout musel Slovákům vše vy-
světlit a mejdlíčka začali vyrábět sami. 
U nás pak začala výroba glukopuru a 
bramborovejch knedlíků v prášku. V 
třiavosmdesátým sem šla do důchodu,“ 
uzavírá naše sladkotrpké vyprávění 
paní Iluše Balvínová.

Lenka Kopčáková,
 foto: autorka

SNAD UŽ jediná gumová forma na mejdlíčka, kterou zachránila paní Růžena 
Benátská.

Mejdlíčka, cukrovinka s vůní nostalgie
se vyráběla ve Žďáře

PANÍ Iluše Balvínová pamatuje éru mejdlíček, ale i původního pěnového cukroví.

TAK VYPADALY původní škrobové pusinky Malinských. Ty na snímku mají 
přes sto let a kdysi byly sněhově bílé.
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