
Příběh Magdaleny Emmerové se začal psát 27. 1. 1928. Narodila se v Praze u Libockého kostela, Jaroslavovi a 

Josefě Veselým. Jaroslav Veselý pracoval jako skladník. Paní Josefa byla dámská krejčová.  

Její dětství probíhalo velmi dobře, měla hodně kamarádů, se nimiž trávila většinu svého času. Pokud zrovna 

nedělala rošťárny s kamarády, jezdila s rodinou, především s tetou a strýčkem Vlkovými, na výlety. Tetička a 

strýček vlastnili hostinec „U Vlků“, kde též strávila značnou část dětství. Magdalena také vzpomíná na chvíle 

ze školských let, kdy děti trávily hodiny tělesné výchovy v Oboře Hvězda. Mnohokrát nastala situace, kdy 

právě v té chvíli projížděl kolem tehdejší prezident T. G. Masaryk na svém koni. Setkání s ním bylo prý vždy 

příjemné, dětem zamával, pozdravil je a občas si s nimi i popovídal. 

Nikdy nezapomene na okamžik, kdy k nim domů přišlo gestapo, neboť je udala Češka s malými dětmi, jež žila 

zadarmo v bytě vytvořeném ve sklepě rodiny paní Magdaleny.  Gestapo hledalo maso z dobytka, které se v té 

době muselo odevzdávat, což ale rodina Magdaleny neučinila.  

V roce 1934 nastoupila Magdalena do obecní školy, následně do školy měšťanské a za války navštěvovala 

obchodní školu. Zatímco studovala, nakázali Němci ročníkům 1928, 1929 a 30 povinnou brigádu v 

zemědělství. Magdalena dostala brigádu u paní Libuše. Všechno jí šlo dobře a Libuše na ni byla hodná. Dále 

vzpomíná na krávu, která jí dělala problémy. Při každém dojení ji kráva švihla špinavým ocasem. Když si šla 

Magdalena postěžovat otci – jeho slovo mělo velkou váhu – s humorem jí poradil, ať krávě přiváže na ocas 

cihlu. Když tak ale učinila, kráva ji švihla i s cihlou na ohonu. Její otec se nakonec domluvil s Libuší, že 

Magdalena již s krávou pracovat nebude a bude vykonávat vhodnější práce. 

Magdaleně bylo uděleno místo v továrně ve Vysočanech v Aerovce, odkud si odnesla mnoho špatných 

vzpomínek spojených s nálety. 

Po zkušenostech z továrny začala pracovat na letišti, kde už zůstala až do penze. 

Se svým manželem se seznámila na koupališti v obci Břve. Vzali se roku 1949 a téhož roku se jim narodila 

dcera Magdalena. Prožili spolu krásný život plný dobrodružství. 

V dnešní době žije v Liboci na Praze 6. Bydlí v malém rodinném domku s dcerou a jejím manželem. I přes svůj 

pokročilý věk je stále plná elánu a chuti do života. 


