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Lidmila Šulcová se narodila 11. května 1945 v Benešově u Semil po konci 
2. sv. války. 
 
Tak rodiče se vzali ještě za války a pořad si jako tak toužili mít jako 
kdyby jsem se narodila po válce a zrovna se jim to jako povedlo. 
 
Lidé po 2. sv. válce byli velmi chudí a pro děti to bylo velmi těžké. Její 
rodina měla menší pozemky, na kterých se živila zemědělstvím. 
 
Dřív jako, ne jako teďko, že děti dostávají takový velký dárky to se 
nedávalo to, protože rodiče na to neměli. 
 
Rodina dostala po odsunutí Němců ze Sudet pozemek na Rádle 
s úrodnou půdou. 
 
V Rychnově dokončila základní školu a poté se v Liberci vyučila 
kuchařkou. 
 
Po škole pracovala v restauraci Corso a poté si jí vzal šéfkuchař Výšek 
do hotelu Zlatý Lev v Jablonci nad Nisou. 
 
Tak mě si jako vzal sebou jako do toho lva, abych jako s ním 
pracovala, protože oni mě tak jako rádi jako jejich dceru. 
 
přišli za mnou a jestli bych nevstoupila do komunistický strany 
a já jsem říkala ne ne ne a pan Výšek říká kdepak ona je s rodičema 
a ty jsou nábožensky založení a to ona by nevydržela ale opravdu to 
byl jako zázrak  a už víckrát se na to neptali.  
 
V hotelu Zlatý lev se také seznámila se svým budoucím manželem. Pár 
dní před jejich svatbou došlo k vtrhnutí vojsk Varšavské smlouvy na území 
Československa. Proto si na tyto události velmi dobře pamatuje. 
 
 
Můj muž jel pro prstýnky zrovna toho 21. srpna, když jel jsme měli 
nechaný si udělat prstýnky, a teď zrovna jel na motorce a zrovna se 



to na tom náměstí střílelo a teď ty pušky byly kolem něj to všechno 
on říkal já jsem s takovou malinkou dušičkou jsem jel teď jsem měl 
strach teď jsem viděl ty lidi postřílený po zemi že jo no tak to bylo 
strašný přijel domu a byl z toho úplně neštastnej. 
 
I další přípravy na svatbu byly poznamenané touto situací, protože lidé 
panikařili a dělali si zásoby. 
 
a když jsem byla ještě ve Lvu ze Lva chodil ten jeden takovej pán tam 
takovej poskok a chodil po krámech a sháněl a máslo a různý věci 
abych já jsme mohli třeba upíct nějaký cukroví a různý. 
 
Normalizační doba, která nastala, nepřála lidem, kteří byli silně věřící. A to 
Ludmila Šulcová je. 
i scházet potají u nich doma.  
Ona se nebála, ale její manžel měl strach. Chodila k nim jedna profesorka 
matematiky, která kvůli své víře musela skončit s učením a později byla 
za to vyslýchána veřejnou bezpečností. 
 
 
Náhoda chtěla, aby získala klíče od rychnovského kostela, o který se až 
do současnosti stará. 
 
Tak přišla jedna Němka a dala mi taštičku s klíčema, abych se o ten 
kostel starala. A Hodač mi pak říká: Už si ty klíče nechej. 
 
Paní Lidmila nám řekla, že nemůže posoudit, co je její největší  úspěch 
v životě a že to musíme posoudit my. A tak jsme se shodli, že to je ocenění 
za 40ti leté pečování o kostel sv. Václava a její pomoc při sbírce na nový 
zvon a jeho vysvěcení. Ocenění jí bylo uděleno na 28. října 2021 starostou 
Rychnova Tomášem Levinským. 
 
Tohle by vám chtěla vzkázat paní Lidmila: 
 
Aby se vždycky přiklonili k tomu dobru a dělali dobrý věci, aby to 
bylo pro blaho celého světa. 
 


