
ŽIVOTOPIS - LUDMILA KVÍTKOVÁ 

 

Ludmila Kvítková se narodila roku 1931 na hranicích Moravy a Slovenska ve Frýdku-Místku. 

Byla nejmladší ze čtyř dětí. Bratr byl o 10 let starší, měla ještě dvě starší sestry. Tatínek byl 

důstojník, z toho důvodu se několikrát stěhovali. 

 Když bylo Ludmile 6 let, přestěhovali se do Dejvic. Zde začala chodit na měšťanskou školu. 

Poté vystudovala Benešovo gymnázium.  

Z válečných let jí nejsilněji uvízla vzpomínka na to, jak doprovázela svou maminku do Vlašimi, 

odkud si od příbuzných odvážely nedostatkovou mouku. Další válečnou vzpomínku má 

spojenou s poslechem „západního“ rozhlasu: Sedí u přijímače, poslouchá zprávy z Londýna a 

přitom má před očima upozornění, kterým byly všechny přístroje povinně označovány, že 

poslech zakázaných rozhlasových stanic se trestá smrtí.  

Další silnou vzpomínku má paní Kvítková spojenou s koncem války, s pražským povstáním. 

Vracela se od Vltavy, kde se střílelo, do bezpečí svého domova, když přímo před jejíma očima 

prohrávající okupanti zastřelili řezníka, který zrovna měnil vývěsní štít na svém obchodě. 

V roce 1950 úspěšně odmaturovala a začala studovat Karlovu univerzitu. 

 Váhala, zda by nebylo lepší ukončit studia dříve, získat nižší učitelské oprávnění a začít učit. 

Naštěstí jí to rozmluvila paní na studijním oddělení. V životě jí několikrát děkovala. 

Smutné vzpomínky na 50. léta provázejí paní Kvítkovou po celý život. 

Bratr její dobré kamarádky odešel do svobodného světa a kamarádka paní Kvítkové na to 

málem tvrdě doplatila – okamžitě po jeho emigraci začala mít rodina potíže a dívka mohla 

odmaturovat pouze díky pohotovosti třídního učitele, který pokyn státní bezpečnosti, že 

rozhodně nesmí maturitní zkoušku složit, otevřel až po maturitách. 

Bratr paní Kvítkové takové štěstí neměl. Při pokusu o ilegální překročení hranic byl zadržen, 

zatčen a vyslýchán. 

 Paní Kvítková s láskou a nasazením učila 60 let. Nejčastěji měla děti do druhé třídy, ale 

někdy své žáky doprovodila až do páté třídy.  

V současnosti bydlí v útulném bytě na Jižním Městě, obklopená vzpomínkami, odkud ráda 

pozoruje hvězdy a Milíčovský les. 


