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Fronty, to bylo moje, já byla odmalička frontová 
bojovnice a znala všechny historky

Obrázky z obyčejného života paní Vilmy Svobodové z Loun

Vilemína Svobodová. Temperamentní dáma se narodila v  ohni-
vém znamení Berana a se Lvem v ascendent. Proto je živel v  tom 

nejlepším slova smyslu ohnivý. Třímá nejen prestižní cenu Křesadlo 
za  dobrovolnickou činnost, ale také titul Eurobabička. V  tomto roce 
převzala v Praze medaili za obětavou dobrovolnou činnost jednotlivců 
ve prospěch hendikepovaných a nemocných spoluobčanů. Přišla do re-
dakce, usmála se a  byla tu jako doma. „Já jsem totiž všude zdejší!“ 
vysvětlila mi Eurobabička.
n Páté dítě

Narodila se v  Třebenicích přesně 
měsíc po vítězném únoru.

„Otec byl drogista – uznávaný od-
borník a obchodník. Maminka oby-
čejná ženská, měla čtyři měšťanky, 
za  1. republiky to už bylo vzdělání. 
Byla z  početné rodiny a  tak se její 
výchovy ujala bezdětná dobře situ-
ovaná teta. Věnovala se dobročin-
ným aktivitám a mamince se dostal 
základ dobré sociální práce,“ líčí 
paní Vilma.

Tatínek měl jméno jen pro kluka. 
O děvčátko on ani čtyři starší souro-
zenci příliš nestáli. Dívka si musela 
své místo na slunci doslova vydobýt. 
Maminka (Vilemína po kněžně Za-
háňské a po hraběnce Šlikové z Vý-
chodních Čech) pojmenovala dce-
rušku po sobě. „Tatínek s maminkou 
do  křtin nemluvil a  roztrpčoval ho 
roudnický strýc konstatováním, co 
sis zasel, musíš sklízet. Mamince 
v  té době bylo čtyřicet. Byla jsem 

děcko shůry a  maminka byla pře-
svědčená, že jsem tady proto, abych 
se o ni ve stáří postarala,“ vzpomíná 
paní Vilma, co dostala do vínku.
n Andělíček z obrazu

Když jí byly tři roky, přednášela 
na  májových pobožnostech básnič-
ku, kterou si dodnes pamatuje: „Já 
jsem ještě maličká, zda uslyší mne 
matička, co jí chci dnes říci v  záři 
bílých svící? Že jsme její v každý čas, 
Maria Panno pros za nás.“

Někdy v  té době stála modelem 
panu malíři. „Měla jsem na  sobě 
bílé pletené šatečky s  růžovými 
mašlemi, co mi pletla roudnická 
babička. Stála jsem modelem za an-
dělíčky na  velkém obrazu Panenky 
Marie v třebenickém kostele. Andílci 
jsou v  různých pozicích, rozpažení 
i s ručkama sepjatýma, někteří svět-
lovlasí, jiní bruneti…“

Fara byla holčičce druhým domo-

vem. Zatímco její maminka chodila 
po  Třebenicích a  činila dobro po-
třebným jako Mikuláš, o  Vilmičku 
se starala paní Knéblová s  panem 
farářem Václavem Hortlíkem. „To 
byl významný muž mého života. 
Křtil mne, celým jménem jsem Vi-
lemína Marie Aloisie a  biřmovaná 
Marie, takže jsem vlastně Marie 
na  druhou. Tento pan farář mne 
i  oddával a  křtil všechny tři moje 
děti. Když odešel na důchod, jezdili 
jsme za ním do Nové Vsi u Turnova 
a děti mu říkaly dědo.“
n Rodné městečko

Do svých 26 let žila v Třebenicích. 
„Je to malé městečko, vztahy mezi 
lidmi byly přátelské. Museli jsme 
být přátelští, už proto, že jsme měli 
obchod a  lidé k  nám přicházeli ze 
široka daleka. A  nikdy se nedělaly 
rozdíly mezi dětmi z  rodin a  dětmi 
z dětského domova, který byl v blíz-
ké Teplé. Děti odtamtud chodily 
k nám do školy.“

Běžnou součástí tehdejšího života 
byly dračky peří. „Každou zimu se 
u  nás scházelo minimálně pět žen-
ských. A když sedraly poslední peříč-
ko, následovaly doderky – ke  slovu 
přišel grog, punč, vtipy, drby, zkaz-
ky, pověsti. A  když si paní říkaly 
choulostivé věci, tak jedině v  něm-
čině, aby děti nerozuměly. Jednou 
byl v  krámě i  pán z  Teplé, který se 
plavil na Titaniku. Jenže to my v  té 
době nevěděli, o co jde. Že já tehdy 
víc neposlouchala.“

A  psi v  polovině minulého století 
nenosili obleky a  nežrali granule. 
„Jen, když byl velký mráz, pustil je 
hospodář na  chvilku ke  kamnům 
ohřát. Jinak spali na  balíku slámy. 
A  po  obci chodily smečky psů, ale 
nikomu neublížily.“
n Jak šel rok

Na  Třebenicku se neříkalo pami-
hod, ale pomlázka. „O Velikonocích 

jsme my, holky, záviděly klukům, že 
nemůžeme klepačkama klepat pole-
dne. To byla výsada kluků a nám to 
přišlo hrozně nespravedlivé.“

Ráda vzpomíná na  prvomájové 
průvody, které se později přesunuly 
do  Lovosic. „Do  průvodu se necho-
dilo kvůli čárce, jako v Lounech, ale 
byla to příležitost setkávání se zná-
mými. Koneckonců, o 1. máje je svá-
tek dělníka svatého Josefa. A jak jsme 
se těšili na  prvomájové párky! Byly 
na  ně fronty a  to bylo moje. Já byla 
odmalička frontová bojovnice, stála 
jsem ve  frontách s  důchodkyněmi, 
protože jsem měla jako nejmladší dítě 
plno volného času. Naučila jsem se 
spoustu ručních prací, znala všech-
ny historky, nakupovat jsem chodila 
i  učitelkám a  panu řediteli jsem če-
kala na telefon, než dostal spojení.“

Ovšem největší sláva se na  Tře-
benicku odehrávala 9. května, kdy 
se slavila Slavnost květů. To se pod 
Košťálovem shromáždilo až něko-
lik set tisíc lidí. „Dopoledne byly 
položeny věnce na  náměstí k  po-
mníku padlých, odpoledne se konal 
program pod Košťálovem. Vojáci 
z  Terezína zajistili ozvučení, stany, 
Jednota občerstvení, v  pozoru byli 
členové Červeného kříže, vše dob-
rovolnicky a  zdarma. Pod Košťálov 
jezdila kyvadlová doprava. Vystu-
povali tam sourozenci Romanovi, 
Alexandrovci, doktor Piksa, Soubor 
písní a  tanců, nádhera.

A všichni táhli za  jeden provaz. 
Všichni, kdo slavnost organizova-
li, například pan MUDr.  Havlíček, 
Hartman, Čepelák, moje mamin-
ka Nešněrová, Jiřina Brabcová, 
paní Marjánková, Zárubová a další 
pracovali dobrovolně bez nároku 
na odměnu.“

Pod Košťálov se chodilo i na hou-
by. V  lese pod hradem stávala tu-
ristická chata Jezerka. Prodávali 
tam limo, pivo, chleba s  tvarohem, 
máslem, sádlem. „Když se došlo 
k  Jezerce, byla to poloviční cesta. 
V lese rostly všechny houby, hlavně 
rudhejtle, tak jsme říkali křemená-
čům. Obřičák, co je dneska lom, byl 

tehdy celý, chodili jsme tam na  pe-
trklíče a na smrže.“

Také slavnost Božího těla byla 
za Vilmina dětství ještě hodně slav-
nostní. Později se slavilo už jen in-
terně v kostele.
n Hejbej vaškem!

Od konce června, kdy se začal če-
sat angrešt, se neustále sklízelo něja-
ké ovoce. Třešně, meruňky, hrušky, 
jablka, švestky. Třebenicko byl kraj 
meruňkářský a  česnekový. Výplaty 
byly malé, každý měl kus políčka, 
sad. Všichni se snažili maximum 
vypěstovat a prodat do sběrny.

„V  létě jsme drželi podél trati 
žňové hlídky, aby, když jela pára, 
nechytla pole. Hlídkovalo se, když 
bylo vzrostlé obilí a zlátlo, ale i když 

na  polích stály panáky. Ty ještě 
umím stavět, jiný obrazec panáka je 
z ječmene a jiný z pšenice. Pšeničné 
snopy se vázaly povřísly, ječnými 
provázky. Přes den lidé pracovali 
v  JZD, večer jsme chodili pomáhat 
na noční výmlaty.“

Na  podzim se pak vařívala povi-
dla. „Vařívala se u Krešlů. Trvalo to 
minimálně tři dny. Napřed se na-
vezlo dřevo, pak švestky. Na  kotel 
jich bylo minimálně 50 kilo. Paní 
Krešlová už to měla v  oku. Ovoce 
se rozvářelo s  peckami, štopkami, 
lístečky, ve dne, v noci. Nesmělo se 
přikládat málo, ani moc. V kotli byl 
speciální špičatý cedník, kterým se 
vyndavaly pecky. Důležitou součástí 
byl dřevěný vašek, taková zvláštní 
vařečka uprostřed kotle, přiklopená 
rozpůlenou poklicí uprostřed s  ot-
vorem, aby na  vás horká povidla 
necákala. Vašek se držel provazem 
a  muselo se jím pohybovat, to bylo 
vždycky, hejbej vaškem, aby se po-
vidla nepřipálila.“

Paní Vilma taky umí nakládat 
maso na  uzení. Na  týden se nasolí, 
pak se dá do  láku a  pak se udí. Při 
uzení se maso také muselo hlídat. 
„Takový chytlý špek v komíně nebyl 
nic příjemného. Když odkapávalo 
sádlo, stalo se, že se tuk vzňal a už 
hořelo maso i  špek.“

Každý den o prázdninách měly děti 
rozhlasový kroužek. Hlásily, co se 
ten den událo, a  četly do  rozhlasu 
četbu na  pokračování. „Od  6. třídy 
jsem chodila do  knihovny k  akade-
mickému malíři Františku Horo-
vi, byl to zástupce ředitele školy, 
pomáhat půjčovat knihy. Bohumil 
Davídek a  prof.  Jan Somolík mi 
dali češtinářské základy, paní Jana 
Počinková a Jana Kaiprová základy 
recitace. Stávalo se, že jsem ze dne 
na  den musela zapomenout nauče-
nou českou básničku a  naučit se 
ruskou, abych ji přednesla u pomní-
ku padlých, spolu s  Věrou Levorů 
a současným starostou Třebívlic Pe-
píkem Seifertem. Já snad nechyběla 
na žádné oslavě nebo zajímavé akci.“

Připravila Květa Tošnerová
(dokončení příště)

Malá Vilemína (vpravo) na třebenické slavnosti Božího těla.

Vilemínka s maminkou, tatínkem a nejmladším z bratrů.

Celým životem paní Vilmu provázely básničky.
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