
Jitka Průchová – životopis 

 

Paní Jitka Průchová se narodila 24. listopadu 1938 

v Sedleci v Kutné Hoře, těsně před začátkem druhé 

světové války. Neměla žádné sourozence. Maminka 

pracovala jako zdravotní sestra v Kutné Hoře a tatínek 

jako vrchní topič v cihelně.  

Válečné období prožila paní Jitka jako malé děvče.  

Z této doby má vzpomínky, které jí utkvěly v paměti. Zažila nebezpečné nálety  

a bombardování německým letectvem v blízkosti Kutné Hory. Když jí bylo šest let, 

divila se, proč maminka vaří tolik knedlíků, když jejich rodinu tvořili pouze tři členové. 

Později se dozvěděla, že tatínek na peci ukrýval dva srbské partyzány a jídlo odnášel 

pro ně do cihelny. Toto tajemství trvalo po dobu dvou let a do konce války nebylo 

vyzrazeno. Po skončení války ukrývaní srbští partyzáni odešli se sovětskou armádou  

do své rodné země. Asi po dvou letech poslali tatínkovi fotografii s věnováním  

a s poděkováním a nadále si dopisovali ještě řadu let. 

Po válce v roce 1945 se přestěhovala rodina paní Jitky Průchové do Velké Hleďsebe. 

Tatínek si našel práci u města v Mariánských Lázních, kde dělal vedoucího čistící 

stanice. Maminka vykonávala práci zdravotní sestry v nemocnici, kde tenkrát byl 

vojenský lazaret.  

Ve Velké Hleďsebi navštěvovala paní Jitka od druhé třídy místní obecnou školu. 

Když přišla první den do třídy, bylo tam sedm českých dětí a deset dětí z německých 

rodin. Výuka probíhala v českém jazyce. Přestože mezi dětmi byla občas jazyková 

bariéra, vždy spolu velice dobře vycházely a vytvořily si mezi sebou přátelství.  

Do obecné školy chodila malá Jitka až do páté třídy. Pak přešla do Mariánských 

Lázní do měšťanské školy, kam docházela čtyři roky. Měšťanku ukončila složením 

závěrečných zkoušek a poté začala studovat zdravotní školu v Chebu po dobu tří let. 

Po studiích začala mladá Jitka v osmnácti letech pracovat. Nejprve nastoupila  

jako zdravotní sestra k lázním v Tepelském domě a pak pracovala v Nových Lázních 

a to až do doby, než se vdala a odešla na mateřskou dovolenou.  

V obci Velká Hleďsebe paní Průchová poznala svého nadcházejícího manžela.  

Byl to voják z povolání a po celý život vykonával vojenskou službu v kasárnách 

v Klimentově. Po dvou letech známosti se vzali. Narodilo se jim celkem pět dcer. 

Když dcery vyrostly, začala paní Jitka chodit do práce v kasárnách a prodávala 

v Armě, kde byla jednadvacet let.  

V současné době je paní Jitka Průchová obklopena milující rodinou, se kterou zažívá 

nejhezčí okamžiky svého života a žije spokojeně ve Velké Hleďsebi do dnes. 


