
ŽIVOTOPIS – JAROMÍR DVOŘÁK 
 

• rodina a dětství – narodil se 27. 12. 1959 ve Zlíně (Gottwaldov); od svých dvou let žil v 

Kralupech nad Vltavou (otec tam šel za prací); vzdělaná rodina, matka historička, otec chemik, oba 

měli vysoké postavení, jeho otec v Kralupech vedl výzkum ohledně výroby kaučuku; protože byli 

oba zasvěcení vědě, vychovávala pana Jaromíra i jeho sestru babička; často s babičkou o 

prázdninách jezdil do Sokolova za svým strýcem a bratrancem 

• sen – toužil stát se kuchařem a číšníkem, tato povolání se mu líbila ale rodiče byli zásadně 

proti 

• zlikvidování rodičů – za své názory k roku 1969 tvrdě zaplatili, jejich vědecká kariéra byla 

zničena; mělo to silný dopad i na život pana Jaromíra a jeho sestry 

• studium – kvůli škraloupu rodičů nemohl na střední školu, proto vystudoval učiliště v 

Lounech; nastoupil na roční nástavbu, maturitu získal za rok (obor opravář motorových lokomotiv a 

vozů); měl talent na chemii, otec mu nabídl, že ho přes prázdniny naučí celé učivo ze střední školy, 

jelikož by ale musel dřít jako mezek, odmítl;  nastoupil na VŠ v Žilině, obor doprava a ekonomika 

(zde se poznal i se svou budoucí ženou) 

• vnímání režimu – ve věku 12-14 let začal vnímat pořádně své okolí; doma se nemluvilo 

podle oficiální verze, řešila se hodně politika; rodiče se stýkali s lidmi z Charty 77; v době, kdy byl 

na VŠ už většina lidí nevěřila v režim; v mládí byl levicový, nechtěl komunisty; vážil si Pražského 

jara; 1988/89 se zúčastnil demonstrace a byl zatčen, ale nemělo to pro něj žádné následky;  17. 

listopadu 1989 byl bratr jeho ženy zmlácen do krve na Karlově náměstí při demonstraci, tato 

událost ho vedla k zapojení se do politiky; 24.11. 1989 zorganizoval se ženou v Sokolově promítání 

filmu Jak to bylo na Národní třídě 

• Sokolov – když byl na VŠ, přijeli tam dva zástupci Sokolovské uhelné, sháněli jednoho 

člověka; pan Jaromír se přihlásil, ihned si plácli; slíbili mu, že jakmile se ožení, dostane do půl roku 

byt; nastoupil na čas již před vojnou v roce 1985; poté, co se po vojně vrátil se oženil ve věku 27 

let; v Uhelné vykonával funkci dispečera a staral se o vagony 

• politická kariéra – politika pro něj byla vždycky koníček, bavilo ho to; od roku 1990 

organizoval volby v Sokolově a i pokaždé kandidoval; podílel se na založení Občanského fóra; 

chtěl změnu, nechtěl komunisty; byl členem rady, denně konzultoval, kam chce Sokolov posunout; 

založil Občanské hnutí; chtěl mít vliv na dění v republice 

• nepřál si rozpad Občanského fóra ani ČSR, nebyl z toho nadšený 

• privatizace – ,,byla nutná, ale šlo jí udělat jinak, lépe“; z privatizace na Sokolovsku měl 

smíšené pocity; předseda malé privatizace 

• místostarosta – zvolen v roce 2002, Radnice středu; měl ambice stát se i starostou; 

připravoval především program města; hodně kritizoval lenost dalších stran; opuštění tohoto postu 

po 10 letech pro něj bylo velmi emotivní a těžké, měl rozdělaných ještě spoustu věcí, byl 

vyšachován ČSSD 

• v roce 2010 kandidoval do Poslanecké sněmovny za TOP 09, byl v podstatě pouze do počtu 

a tato strana mu byla a stále je sympatická, i přes určité výhrady by byl schopen jí volit  

• 8 let byl ředitelem a jednatelem firmy Sotes 

• od roku 1990 byl kromě cca dvouleté pomlky každý rok v zastupitelstvu; komentuje, že 

zastupitelé jsou líní a opravdu se snaží max. 2 až 3 lidi 

• v současnosti - je členem finančního výboru (Krajská politika); prý je komise a výbor k 

ničemu, těžko se tam prosazují názory; dnes má za cíl, aby ČSSD, KSČM a ANO neměli žádný 

vliv, chce je v komunálních volbách poslat ke dnu a udělá pro to všechno; je absolutně spokojený se 

svým životem, pouze mu vadí, že na sobě začíná pozorovat lenost; jelikož peníze šetřil a neutrácel, 

může se dnes věnovat svým koníčkům, konkrétně sportu, který miluje, a ochutnávání vín 

• ,,Jsem fanda této země.“ 
 


