
Životopis
Jaroslava Valová, rozená Štyndlová, se narodila 15.4.1947. Byla nejmladší z rodiny, měla dvě
o deset let starší sestry, Ludmilu (známá kajakářka) a Janu. Vyrůstala na Dobříši a poté se

s rodinou přestěhovala na vesnici do Čimelic, kde chodila čtvrt roku do první třídy na

základní škole. Pak se přestěhovala zpět na Dobříš, kde vychodila ročníky až do páté třídy. A

zbytek základní školy absolvovala po opětovném přestěhování v Čimelicích. Ve 13 letech šla

do léčebny se skoliózou páteře a tam strávila 4 měsíce. Její rodiče ji od mala vedli

k pracovitosti a spolehlivosti, což se ukázalo v následujících letech jejího života. Po základní

škole nastoupila na Obchodní akademii do Českých Budějovic. V posledním ročníku střední

školy potkala paní Valová svou první velkou lásku, Césara. S Césarem se seznámili na

konverzačních hodinách španělštiny. V roce 1967, po ukončení střední školy, šla pracovat do

Jitexu v Písku. Práce ve fabrice ji velmi bavila a po chvíli chtěla obsluhovat i více strojů.

S Kubáncem Césarem se domluvili, že musí vystudovat minimálně jeden rok na vysoké škole,

aby měla větší šanci dostat se na Kubu, kde by se poté s Césarem vzali. Paní Valová už
plánovala svatbu, jenže na vysoké škole potkala svého budoucího manžela. Následně se vzali

a v roce 1971 spolu měli první dítě, Vítězslava. Následně Tomáše a Janu. S manželem si

postavili dům v Čimelicích a tam v roce 1980 začali s podnikáním. Nejprve začali s prodejem

narcisů a v roce 1991 vzniklo Siko. Do podnikání investovali hodně úsilí v dobách, kdy

podnikání nebylo jednoduché. Celá její rodina se podílela na rozvoji firmy a jejich výdrž a

trpělivost jim vydržela dodnes. Když paní Valová rozjela svůj byznys, přišla táhlá manželská

krize. Skončila rozvodem. Paní Valovou to však nijak neodradilo a s pomocí svých dětí, které

se následně staly majiteli Sika, vše zvládla a dnes ji může těšit to, co díky její pevné vůli

vzniklo.


