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příběh manželů Čejkových



HANA ČEJKOVÁ

• narozena v Pardubicích

• Manželka chartisty 
Františka Čejky

• Vystudovala medicínu

• Anestezioložka v 
liberecké nemocnici

• 3 děti

• Chartu 77 nepodepsala



FRANTIŠEK ČEJKA

• 11.3. 1952

• Chartista z roku 1981

• Vystudoval stavební 
fakultu

• Pracoval v 
PRAGOPROJEKTU , poté 
ve STAVOPROJEKTU

• 3 děti

• Jeho koníčkem bylo 
horolezectví



Byl to vášnivý horolezec

• František miloval 
horolezectví

• Byl 2x v indických 
Himalájích

• V roce 2000 bohužel 
zemřel na výškovou 
nemoc



Mají spolu 3 děti

Hanička
1982

Honzík
1979

Kuba
1975





Společné začátky

• Seznámili jsme se asi ve třeťáku na VŠ

• Po dostudování z počátku jezdili po celé České 
republice, aby zjistili , kde se jim líbí nejvíce.

• V roce 1978 se usadili v Liberci , kde spolu 
prožili i zbytek života. 



Proč právě Liberec?

• František získal podnikové stipendium od 
PRAGOPROJEKTU, což znamenalo, že si mohl 
vybrat , v jakém městě chce pracovat a 
zároveň i bydlet. Jeden týden jsme bydleli v 
Českých Budějovicích, další týden v 
Pardubicích. A měli jsme kamarády tady v 
Liberci, takže jsme u nich také asi týden zůstali 
a usoudili jsme, že se nám tady líbí. Je to 
dostatečně velké město, které se dá přejít 
pěšky a zároveň je zde krásná příroda v okolí.



Domlouvali jste se , kdo chartu 
podepíše a z jakého důvodu nebo ne?

• Nedomlouvali jsme se, František prostě přišel 
a oznámil mi to jako hotovou věc, že chartu 
podepsal. Jen jsme se pak domluvili, že já ji 
podepisovat nebudu….Kdyby ho náhodou 
zavřeli, ať má kdo zůstat s dětma.



Báli jste se, když František chartu 
podepisoval?

• On určitě strach měl, přeci jenom měl poté 
pořád “schůzky“ v hospodě s estébákem a furt 
byl vyslýchán. Další problém byl ten, že jsme 
nechodili k volbám, takže na nás chodili zvonit, 
ať jim lístky alespoň dáme, že j tam hodí za 
nás, ale my je už vyhodili…. Problém z toho ale 
měli oni, takže další den ráno si mě šéf pozval 
a začal se ptát, jak bydlíme ,co děti apod. , 
protože potřeboval, abych volit šla….





Během toho všeho jsme měli 
možnost navštívit archiv, kde nám 
byla poskytnuta kopie z výslechu 

pana Čejky







Děkujeme paní Čejkové za poskytnutí informací 
ohledně jejich životního příběhu


