
Jindřiška Šmídová, roz. Trhlíková, se narodila manželům Blaženě a Františkovi Trhlíkovým 21. 
března 1950 v Podhůří. Narodila se rodině pracující v zemědělství, což ji provázelo celý její 
život. Rodina Trhlíkova měla již jednu dceru Alenu, narozenou 25. prosince 1946. 

Maminka Blažena Trhlíková, roz. Ptáčková, se také narodila do zemědělské rodiny roku 1921 
v Podhůří, a práce v zemědělství jí tak byla předurčena.   

Tatínek František Trhlík se narodil roku 1920 ve Čmelínech a vyučil se cukrářem. Toto 
povolání bohužel nemohl kvůli sňatku s dívkou s velkým hospodářstvím vykonávat, a tak mu 
zůstalo alespoň jako koníček.  

Jindřiška začala v šesti letech navštěvovat Základní školu v Kotouni, kam chodily děti od první 
do páté třídy. Žáků tam bylo velice málo, a proto byly všechny děti různých věkových 
kategorií spojeny dohromady a učily se společně. Dívka do školy (kterou navštěvovala 
v letech 1956 – 1961) docházela pravidelně pěšky se svými kamarády z rodné vesnice.  

Poté přestoupila do školy v Kasejovicích, kam docházela v letech 1962 – 1965.  

Komunistický režim postihl i život Jindřišky Šmídové. Bylo nutné, aby alespoň jedno dítě 
z rodiny pracující v zemědělství zůstalo ve stejné profesní oblasti. A protože Jindřiščina starší 
sestra Alena studovala na vysoké škole obor dentista, musela se tou pokračující stát právě 
Jindřiška. Proto vystudovala Střední zemědělskou technickou školu v Blatné, obor ekonomie. 
Sem docházela v letech 1966 – 1969. 

Již v roce 1969 začala pracovat v České státní spořitelně v Plzni.  

V roce 1970 se vdala za Milana Šmída, nar. 29. prosince 1948 v Životicích.  

Již v roce 1971 se manželům Šmídovým narodil syn Milan a roku 1974 následovala dvojčata 
Zbyněk a Petra.  

Roku 1978 se Jindřiška vrací zpět do práce, pracuje jako účetní.  

Roku 1989 se stala očitým svědkem listopadových událostí sametové revoluce, které v ní 
zanechaly silné vzpomínky.  

V roce 2010 odchází do důchodu, věnuje se svým koníčkům, mezi něž patří péče o rodinu, 
podnikání výletů, návštěvy svých známých a přátel a čtení. 

 

 


