
  Jindřiška Herclíková se narodila 16.8. 1928 v obci Dřísy v okrese Mělník do rodiny zemědělce 

Josefa a  Antonie Fabianovi. Po dvou letech přibyla sestra Zdenka, po dlouhých 17 letech se 

narodila Hana. 

 

   Na 1.stupeň chodila Jindřiška do místní obecní školy. Po pěti letech přestoupila do měšťanské  

školu do blízkých Všetat. 

 

 

  Po základní škole v roce 1942 Jindra nastoupila na tříletou Rodinnou školu pro ženská povolání do 

Brandýsa nad Labem. Během studují byly všechny střední školy nacistickým režimem uzavřeny a 

Jindřiška byla nasazena  do přívorské továrny na zeleninové konzervy. Po pár měsících na žádost 

rodičů byla propuštěna a mohla pomáhat doma s hospodářstvím. Po válce zpátky nastoupila do 

Rodinné školy, kterou úspěšně v roce 1946 dokončila.    

 

  Jelikož mladý komunistický stát podporoval pracující ženy, byla potřeba zřídit větší množství 

mateřských škol za krátkou dobu a proto vyhlásil dvouměsíční kurzy pro učitelky. Jindřiška tento 

kurz absolvovala v Praze na Mariánském náměstí. V roce 1948 byla školskou správou umístěna na 

své první pracovní místo do mateřské školky v pohraniční vesnici Oldřichově u České Lípy. Po půl 

roce na začátek školního roku byla Jindra přemístěna blíže ke svému bydlišti do vesnice Zápy u 

Brandýsa nad Labem. V roce 1951 byla na žádost přesunuta do Kostelního Hlavna vzdáleného 2 

kilometry od Dřís, kde byla do nástupu na mateřskou dovolenou. 

 

2. září 1950 se Jindřiška Fabiánová provdala za Zděnka Herclíka. Novomanželka se nestěhovala 

daleko od svého rodného domu, jelikož manžel bydlel o pár ulice vedle. 

V květnu 1953 se manželům narodilo první dítě Jan, o dva roky později dcera Radoslava. 

Jindřiška čekala až se uvolní místo v místní mateřské školce. Do nového zaměstnání nastoupila v 

roce 1961 na místo ředitelky jednotřídky.   Na konci 70.let se školka rozšířila na dvě třídy. Na 

počátku  80.let postavilo místní JZD za pomoci rodičů velkou mateřskou školku se třemi třídami, 

kde Jindřiška působila jako ředitelka do svého důchodu.  Tuto novou školku navštívil i ruský hrdina 

z Druhé světové války A. P. Meresijev. Jindřiška odešla do důchodu v roce 1988 po čtyřiceti letech 

působení ve školství. 

  Jindřiška stále žije ve svém domě ve Dřísech se svými dětmi, vnučkou a pravnoučaty. 

    

   

                                                                                                                                   


