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Životopis Miluše Emilie Škábové 
 

 
 

Miluše Emilie Škábová, rodným jménem Rychtářová, se narodila 7. 1. 1935 v Říčanech jako 

první z pěti dětí. Tatínek měl malou lakýrnickou živnost, o kterou po válce přišel. Maminka 

pracovala u sedláka. Měli také malé hospodářství, proto, i když byli chudí, hlady netrpěli. 

 

Do školy chodila malá Emilka v Říčanech. Žáci se však často stěhovali, protože školní 

budovu za války obsadili Němci. V té době, jak paní Emilie vzpomíná, se ještě psalo křídou 

na břidlicové tabulky. Sešity a knihy přišly až o něco později. Po vyučování musela paní 

Škábová a její sourozenci pomáhat v hospodářství. Chodila pást kozu, po žních sbírala obilné 

klásky nebo si přivydělávala sběrem ovoce. Říká, že i když byla velká bída, lidé se měli rádi a 

byli spokojení. 
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Vzhledem k tomu, že její tatínek pocházel ze Šumavy, setkala se na konci války nejen 

s ruskou, ale také s americkou armádou. Má na to dosud velmi živé vzpomínky. 

V dětství si zamilovala tělocvičný spolek Sokol, který v ní zasel semínko morálního růstu 

českého národa. Zúčastnila se také všesokolského sletu. 

 

Po základní škole chtěla jít na střední školu obchodního zaměření, což se jí kvůli otcově 

živnosti nepodařilo. Měla jít pracovat do továrny. S tím její tatínek nesouhlasil, a tak často 

střídala práce. Rok byla u sedláka, další pak ve strojní traktorové stanici, šlapala dokonce zelí. 

Nakonec se dostala do Pramene, vyučila se a pak prodávala v různých obchodech. To ji velmi 

bavilo. 

 

V padesátých letech se provdala se za známého slávistického fotbalistu. Přestěhovali se do 

Strančic, kde se jim zanedlouho narodily dvě dcery.  Když trochu odrostly, nastoupila jako 

pomocná sestra v kojeneckém ústavu, kde pracovala přes dvacet let. Protože si opravovali 

domek a děti byly na studiích, začala pracovat ve výrobně hraček IGRA, kde měla lepší 

finanční podmínky. 

 

Tatínek paní Škábové byl velký vlastenec. Velmi špatně nesl politickou situaci po válce a 

nástup vlády komunistické strany, také ona v době studené války podporovala 

protikomunistické názory. 

 

Paní Škábová se celý život snažila brát život z té lepší stránky. Ze všeho nejraději vzpomíná 

na dětství v milovaných Říčanech. Nyní si užívá aktivní důchod v klubu seniorů a v kruhu 

milující rodiny. 


