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Miluji jasné barvy a nepláču nad rozlitým mlékem
Obrázky z obyčejného života paní Vilmy Svobodové z Loun

Minulý týden jsme s paní Vilmou Svobodovou prožili dětství na Tře-
benicku. Je živel už od dětských let, kdy se žákovská knížka hem-

žila třídními, ba i ředitelskými důtkami. Tam, kde se něco dělo, určitě 
byla i  ona. Zdrcující elán lounskou Eurobabičku provází dodneška. 
Nedokáže sedět s  rukama v  klíně a  už vůbec ne trávit dny u  televize. 
Podstatná je pro ni rodina a samozřejmě optimismus.
n U všeho dění

Paní Vilma byla i  u  toho, když 
se nevyužitý evangelický kostel 
v  Třebenicích proměnil v  Muzeum 
českého granátu. Zasloužil se o  to 
pan fotograf L. E. Drahoš. Světnič-
ku tam měla i hraběnka Ulrika von 
Lewetzov, platonická to milenka J. 
W. Goetha.

„Moc se mi líbily šibřinky. Sokol 
v  Třebenicích byl vždy plně funkč-
ní, jenom se přejmenoval na Slavoj. 
Nejdřív jsem chodila cvičit, brzy 
jsem byla sama cvičitelkou.“

Poutě se odehrávaly v Třebenicích 
dvě: o svátek Nejsvětější trojice a 8. 
srpna na  narození Panny Marie. 
Posvícení bylo na  svatého Havla. 
„Když se neznalo datum vysvěcení 
kostela, tak bylo posvícení na Havla, 
z  nařízení panovníka Františka Jo-
sefa. O posvícení byla k obědu husa 
z  první škoubky, tedy po  oškubání. 
Byla to mladá husička z  běhu, ne-
krmená šiškami jako ty na  Vánoce. 
K ní byl knedlík, zelí a posvícenské 

koláče, malé, kulaté o  průměru tak 
pět centimetrů. Stejné se pekly i ko-
láče svatební, na vejslužku.“
n Dát peníze bylo neslušné

Svatba v  Třebenicích bývala ve-
lice slavnostní. Před ní se po  zná-
mých nosily koláčky ve  vejslužce. 
Ti pak roznášejícím dávali penízky 
nebo bonbon. A snoubencům posí-
lali malý svatební dar, co kdo měl, 
nebo usoudil, že by mohli novoman-
želé potřebovat. „Dát snoubencům 
peníze bylo považováno za  velkou 
neslušnost a  pod úroveň. Běžně se 
tak stávalo, že novomanželé do-
stali pět žehliček, sedmery hodiny, 
deset vinných souprav, dva kávové 
servisy, 50 utěrek a  ručníků, to se 
pak čenčovalo. Každý dal, co měl. 
Někdo třeba padesát vajec, že se to 
může na  hostinu hodit.“ Výslužku 
obstarávala nevěsta a rodina nevěsty. 
Ženich s tím neměl nic společného.

„Co se jídla týče, ze všeho nejradě-
ji jsem měla husí nebo kachní kůži 
a olizovat ty malé kostičky. Milova-
la jsem svíčkovou a  protože jsem 
z ovocného kraje, tak ovocné knedlí-
ky, ze všeho ovoce, a ovocné koláče. 
Miluji sladké všeho druhu. Maminka 
často dělávala bramborové placky, 
pečené na plotně a pomazané más-
lem, nebo husím sádlem, říkali jsme 
tomu jídlu patenty. K tomu bílé kafe 
z melty nebo čaj z jablečných slupek. 
Voněl hned dvakrát - když se slupky 
sušily, i když se vařily.“
n Výpravné pohřby do země

Zajímavé byly i pohřby. Paní Vilmě 

se vybavil pohřeb kominíka Bedná-
ře, jehož rakev doprovázeli kominíci 
ve  slavnostních uniformách. „Ten-
krát byly pohřby do  země a  rakev 
vezl pohřební vůz. Kočím byl tatí-
nek spolužáka a koně byli speciálně 
vycvičeni, aby šli pomalinku. Každý 
měl pod ocasem pytel, aby pozůsta-
lí nešlapali v koblížcích, a na očích 
klapky. Průvod provázela pohřeb-
ní kapela, cestou na  hřbitov hrála 
smutně, z  pohřbu zvesela a  pak 
honem do  hospody mrtvého zapít. 
Nic se nejedlo, vyloženě se pilo. 
Hlavně mladí a  svobodní nebož-
tíci se chodívali pořádně zapíjet. 
Já na  pohřby chodívala od  dětství, 
jako malá družička a později i jako 
černá družička. Když umřelo dítě 
nebo někdo svobodný, napřed šly 
malé družičky, pak družičky s mlá-
denci, nakonec šla družička bílá, to 
měla být ještě poctivá dívka, s  bí-
lým polštářkem, na  němž byly dva 
myrtové věnečky a  zlomená svíce 
jako symbol neuskutečněné svatby, 

a po jejím boku družička černá, taky 
se svící zlomenou, symbolizující 
ukončení života.“
n Ředitel důtkami neskrblil

Svoje místo na slunci si neohrože-
ná Vilma vždy dokázala vybojovat. 
Když nastupovala do  první třídy, 
podle abecedy patřila do  béčka, 
ale tolik prosila a  žadonila, že má 
v áčku všechny svoje kamarádky, že 
paní učitelku oblomila a směla cho-
dit do  áčka. „Mamince jsem to ale 
neřekla. To by byl výprask. Ta byla 
přesvědčená, že když to tak má být, 
tak to být musí. Ve škole mne nejvíc 
bavily přestávky a lumpárny. To bylo 
ředitelských důtek! Pořád jsme něco 
hráli. Třeba Zloděj prchá přes ohra-
du. To se vyhodily do  vzduchu lís-
tečky a na nich bylo napsáno zloděj, 
žalobce, soudce. No a  co jste měli 
napsané na  lístečku, to jste dělali. 
Začínal žalobce – žaluji na  tohoto 
pána, že mi udělal to a  to, a  zloděj 
nemeškal a zdrhal a ostatní jsme ho 
chytali. Jenže jsme si v  zápalu hry 
neuvědomili, že do  hodiny vchází 
pan učitel.“

Hodně se tehdy hrály kuličky, 
o skleněnky, kterým se říkalo tingáry. 
A stavěly se bunkry.

„My měli bunkr v  bezu pod za-
hradou, kde byly stroje z JZD. Hráli 
jsme si tam na doktora, na mamin-
ku a tatínka a nikdo v tom nehledal 
postranní úmysly. A  pouštěli jsme 
po  potoce Modle lodičky. Hodně 
nás zajímali hasiči, zvlášť když měli 
cvičení.“

Vilma byla poblíž každého zajíma-
vého dění. Naproti Nešněrovic domu 
přes silnici byla hospoda a  nahoře 
taneční sál. Než se zapotila okna, 
věděla malá slečna úplně o  všem, 
co se tam dělo.

A  jestli sbírala také české graná-
ty? „To víte, že jsem sbírala granáty. 
Jednou jsem mamince dokonce za-
dřela těma granátama pračku. Daly 
se najít v písku z granátky. Tenkrát 
holky nosily modré trenýrky s  kap-
sou na zadku a tam jsem si granátky 
schovala. Kvůli kamínkům se zadřel 
a  spálil motor.“

U Horčů se chodilo na koupaliště, 
za  korunu. Padesátník byl vstup, 
dvacetník stál preclík a  třicet halé-
řů limonáda. „Chodila jsem se jen 
tak cachtat. Plavat jsem se naučila 
v sedmé třídě ve Vrbenského lázních 
v Ústí, na povinném plavání. Tehdy 
nejkrásněji skákal z  prkna pozdější 
primář Jindra Moravec.“
n Sny a skutečnost

„Později jsem měla ráda češtinu, 

recitaci, a  když si paní učitelka po-
třebovala odskočit, hlídávala jsem 
třídu. Moc jsem chtěla být učitelkou. 
Ale protože jsem chodila do kostela, 
tak jsem se na  pedagogickou školu 
nedostala. A to jsme kvůli tomu byly 
s  maminkou až u  ministra Plojha-
ra! A  vidíte, na  stará kolena dnes 
lektoruju.“

Paní, pardon, tehdy ještě sleč-
na, Vilma šla tedy na  chemickou 
školu do Lovosic. „A nelituji toho. 
Na  chemické to bylo prima. Po-
znala jsem tam dvě spolužačky, se 
kterými kamarádím až dodneška. 
Něco zlého je vždycky pro něco 
dobré. Člověk musí hledat pozi-
tivum v  tom, co je. Nic není čer-
nobílé a  po  každé bouřce vysvitne 
sluníčko,“ je přesvědčena.

Na střední škole chodila do taneč-
ních. „Trošku jsem se styděla za ma-
minku, protože v  té době byla už 
pětkrát babičkou a ostatní maminky 
byly mladé ženské a myslely, že jsem 
tam s babičkou.“

V té době v Třebenicích v knihovně 
vedla chemický kroužek, byla jsem 
cvičitelkou od žákyň po dorostenky 
a dělala vše, co bylo třeba.

Po  škole nastoupila jako labo-
rantka ve  Frutě, pak v  hygienic-
ké stanici v  Litoměřicích. Roku 
68 spoluzakládala Svaz mládeže 
ve zdravotnictví, ale to už jsou zase 
jiné kapitoly.
n Eurobabička radí a doporučuje

Co je pro život podstatné? „Štěstí, 
optimismus a víra v sebe. Naučit se 
spoléhat vždycky sám na sebe. Pod-
statní jsou i  dobří přátelé. Mnohdy 
jsou dobří přátelé lepší než špatně 
fungující rodina.“

Stáří není nemoc, jenom další 
etapa života. „Jsem alergická, když 
starší lidé říkají, počkej, až ti bude 
tolik, jako mně, ale oni mají štěstí, 
že se svého věku dožili, kdežto já 
netuším, zda se toho jejich věku 
dožiji, a  třeba v  takové kondici, 
v  jaké oni jsou. Všechno si dělá-
me sami.

Co bych lidem ráda vzkázala: 
nepřemýšlejme a  nezabývejme se 
věcmi, které jsou dané a  zákonitě 
neměnné. Tím si jen zatěžujeme 
život. Mějme radost z každého dne, 
kdy svítí sluníčko. Buďme šťastni, 
že máme kolem sebe lidi, kteří nás 
mají rádi a chtějí s námi žít.

Maminka měla v památníku velice 
moudrou větu: Byť by tě po  smrti 
zabalili to zlatohlavu, když za života 
neřeknou, člověče, co je ti?“

Také je důležité umět si ze sebe 
udělat legraci. „Být veselý není 
ve  vyšším věku zakázané, nýbrž 
doporučované. A sex, ten je ve vyš-
ším věku vysloveně léčivý. Být op-
timistický pesimista a pesimistický 
optimista, to je základní pravidlo. 
Úsměv a  pochvala nic nestojí. 
Jsem čistokrevný Beran. Charak-
teristika na  mne dost sedí. Všude 
vzplanu a  bojuju, a  když mám 
pravdu, jdu hlavou proti zdi. Všude 
se pasuji na vůdce stáda a snažím 
se je vést na dobrou trávu. Nechy-
bí mi dobrosrdečnost, empatie. 
Miluji jasné barvy a  nepláču nad 
rozlitým mlékem, každou situaci 
chci hned vyřešit. Mým heslem je 
nevracet se a  nepitvat ve  věcech, 
které nemohu změnit. Snažím se 
brát každého jaký je. Snažím se 
jít osobním příkladem a chci, aby 
za mne mluvily skutky a ne prázd-
ná slova.“

Připravila Květa Tošnerová

Všude se pasuji na vůdce stáda! Paní Vilma Svobodová vede lounský Masopust 2012.

Středoškolačka Vilma (uprostřed) s natupírovanými vlasy.

Šťastný pár, s manželem Milanem Svobodou před třiatřiceti lety.
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