
Lidmila Rajbrová 

 

Paní Lidmila Rajbrová, za svobodna Fialová, se narodila 2. května 1939 ve Strážově na 

Šumavě. Vyrůstala v katolické rodině, její tatínek Karel byl ředitelem místní školy. Lidmila 

byla nejstarší z pěti dětí, postupně se jí narodili bratři Karel, Václav a Jan, v roce 1953 

nejmladší sestra Klotilda. 

Za války tatínek ukryl ve školním kabinetu čtyři ruské vojáky, kteří zběhli z pochodu smrti. 

Pomáhal také odbojářům dostat se přes hranice. Později se rodina přestěhovala do Prachatic a 

brzy poté do Strakonic, kde tatínek na gymnáziu učil matematiku a fyziku.  

 Po převládnutí prokomunistického křídla v Československé straně lidové byl Karel Fiala 

vyloučen ze všech stranických funkcí. Na začátku listopadu 1952 byl v Praze zničehonic 

zatčen. Poté následovala mnohohodinová domovní prohlídka. Rodina celý rok netušila, za co 

bude tatínek souzen. Při životě ho drželo stálé modlení. Děti a žena Karla Fialu viděli až po 

roce u soudu. Během této doby zhubnul 20 kilo a zbělely mu vlasy. Ve stejné době jako 

Lidmily tatínek byl zatčen i maminčin bratr. Lidmilin tatínek byl odsouzen za velezradu 

v podobě spojení s Vatikánem na šest let vězení.  

Rok po tatínkově zatčení se maminka Klotilda s pěti dětmi musela odstěhovat ze školy do 

menšího bytu. Naštěstí jim pomáhalo okolí. Maminka musela ale bezprostředně po narození 

nejmladší Klotildy nastoupit do lahůdek, aby uživila rodinu. Lidmila se jako nejstarší dcera 

snažila mamince doma pomáhat. Rodina byla pod stálým dohledem StB. Tatínka mohli 

navštívit zřídka, balíčky byly dovolené dvakrát ročně a dopisy z vězení jednou za měsíc.  

Paní Rajbrová byla přijata na pedagogické gymnázium v Prachaticích, ale po dvou týdnech se 

ředitelka dozvěděla o souzení jejího tatínka a znemožnila jí pokračovat. Vystudovala poté 

zdravotní školu ve Strakonicích. Všem jejím sourozencům však bylo zakázáno studovat. 

Tatínek se z vězení vrátil v roce 1958. V civilním životě byl od té doby vystrašený, protože 

byl stále sledovaný. Také pro něj nebylo jednoduché znovu najít svoji roli v rodině. Na dobu 

ve vězení ovšem nenadával, nezahořknul.  

Lidmila po maturitě nastoupila jako sestra na ORL ve strakonické nemocnici. Poté odešla do 

léčebny kostní tuberkulózy ve Volyni. V této době se Lidmila seznámila se svým budoucím 

manželem Václavem. První roky žili s manželovými rodiči. Lidmila se učila poznávat starou 

Prahu. V roce 1963 se jí narodil syn a v roce 1964 dcera. Po mateřské se Lidmila kvůli 

alergiím nemohla vrátit k práci v nemocnici. Nějaký čas vedle starosti o děti roznášela ráno 

noviny a poté nastoupila jako administrativní pracovnice u Poštovní novinové služby, kde 

pracovala až do důchodu. V roce 1989 se Lidmila s manželem zúčastnila všech významných 

demonstrací. 

Tatínek Karel Fiala zemřel v roce 1982. Maminka Klotilda se ještě dožila manželovy 

rehabilitace, o kterou požádal bratr Karel v roce 1990. Lidmilin manžel Václav zemřel v roce 

2005. Paní  Rajbrová má tři vnoučata.  


