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      Narodila jsem se 28.12.1935 v Benešově. Se svými  rodiči jsem žila v Postupicích, okres Benešov. 

Když mi bylo 6 a půl roku, zemřela mi maminka. Otec se znovu oženil a v roce 1943 se narodila sestra 

Jana. Nevlastní matka zemřela v roce 1953. 

 

           V roce 1942 jsem začala chodit do Obecné školy v Postupicích. Po ukončení základní školy jsem 

studovala na Gymnáziu v Benešově, kde jsem v květnu roku 1954 maturovala. Z rodinných a hlavně 

finančních důvodů jsem neměla možnost přihlásit se ke studiu na vysoké škole. 

 

      Po prázdninovém kurzu a následně doplňující maturitě z odborných předmětů na Pedagogické 

škole v Českých Budějovicích jsem získala způsobilost k učitelskému povolání a 1.9.1954 nastoupila 

do svého prvního působiště na Osmileté střední škole v Kovářově, okres Milevsko. Po čtyřech letech 

jsem byla přeložena na školu do Milevska. Hodně jsem se v té době věnovala sportu. Hrála jsem 

závodně volejbal, byla cvičitelkou  a náčelnicí ve Spartaku Milevsko. Jako okresní náčelnice  

ČSTV jsem se podílela na přípravě okresu na celostátní spartakiádu v roce  1960. 

 

     Dálkově jsem studovala na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích obor český jazyk - tělesná 

výchova. Studium jsem dokončila v roce 1961 s vysokoškolskou kvalifikací  "promovaný pedagog". 

     V roce 1960 jsem z rodinných důvodů přestoupila na Základní devítiletou školu v Postupicích. V 

roce 1961 jsem se provdala za Václava Zvariče, který pracoval jako vrchní mistr v Učňovském závodě 

ČKD Praha. Přestěhovala jsem se do Prahy a od 1.9.1962 začala učit na Odborném železničním učilišti. 

 

22.9.1966 se mi narodil syn Pavel a  26. 12.1969 syn Roman. 

 

Počátkem roku 1974 můj manžel Václav těžce onemocněl a v září téhož roku zemřel. 

 

V roce 1976 jsem se s dětmi přestěhovala na sídliště Lhotka a dále  složitě dojížděla do škol. Od 1.9. 

1977 jsem začala učit na nově otevřené  sídlištní škole, kde jsem působila až do odchodu do 

starobního důchodu. Jako důchodkyně jsem pak ještě 6 let učila na poloviční úvazek v  ZŠ Na 

Beránku. 


