
Životopis 

Paní Květa Jirásková se narodila 13. září roku 1939 v Plzni. Pokřtěna byla v Korandově sboru 

Českobratrské církve. Otec se narodil 27. 4. 1907 a jmenoval se Vojtěch Franče. Maminka se 

po sňatku jmenovala Antonie Frančová a narodila se 30. 9. 1913. Rodiče od roku 1937 bydleli 

 v Karlových Varech ve Dvorech, kde otec pracoval jako strojvedoucí a matka byla 

v domácnosti. V roce 1938 ale Karlovy Vary opustili, protože je vyhnali Němci.  Odstěhovali 

se do Plzně – Doubravky. Zde paní Jirásková zažila samotnou válku a nálety. V Doubravce žila 

i skoro celá rodina paní Jiráskové. V Plzni začala chodit do první třídy. Tři týdny před koncem 

2. světové války, ve čtyři hodiny ráno, prožila nálet spojenců na Doubravku. Tehdy se utíkali 

schovat do sklepa. 

V roce 1946 se otec vrátil do Karlových Varů a pracoval zde jako strojvedoucí. Pani Jirásková i 

s maminkou se za ním přestěhovaly o půl roku později. Nejprve bydleli v Drahovicích na 

„Čerťáku“, ve vyhořelém baráku. Odtud se odstěhovali do jiného domu, který byl 

vybrakovaný, nebylo v něm skoro nic. Nakonec se zabydleli na Moskevské ulici. Zde také do 

5. třídy navštěvovala základní školu, poté chodila do školy Dukelských hrdinů.  

V roce 1953 otec vystoupil z komunistické strany kvůli tomu, že přišel o peníze během 

měnové reformy. To byl problém pro paní Jiráskovou a její další studia. Málem se nedostala 

na Střední pedagogickou školu, ale pomohl jeden bývalý učitel. Problémy díky otci ji zde ale 

neopustily. V prvním pololetí jí hrozilo propadnutí. Mohla jít na Střední keramickou školu, ale 

nakonec zůstala. Když byla ve 3. ročníku, přijel do Karlových Varů na léčení její strýc. Pracoval 

jako zástupce ředitele na jedné škole na Šumavě. Šel na třídní schůzky místo maminky a 

zeptal se pana třídního učitele, jak je možné, že si prý nic z jeho předmětu nepamatuje, ale 

z ostatních předmětů má lepší známky. Když se pak třídní učitel dověděl, kdo to je, tak slíbil, 

že paní Jiráskovou ještě jednou přezkouší. Paní Jirásková už nebyla od té doby vyvolávaná.  U 

maturity jí ředitel z jiné pedagogické školy navrhoval ze všeho za 2, ale učitelé z karlovarské 

školy prosadili ze všeho za 4. Maturitu udělala 12. 6. 1958. 

Vedla taneční sbor celých 32 let, až do roku 1992. Měla s ním veliké úspěchy. Její vášní byl i 

hokej a fotbal. 

19. 3. 1960 se vdala. Její muž, Jindřich Jelínek, trénoval různé sportovní oddíly. V roce 1965 

se jí narodila dcera Jindra, v roce 1968 pak syn Aleš. S rokem 1968 má spojenou vzpomínku 



na okupaci. Ráno 21. 8. 1968 se probudila, podívala se z okna a viděla, jak po ulici jedou 

tanky. Z rádia zjistila, že je okupace. 

Dva roky v Tuhnicích, přesněji od roku 1976, dělala pionýrskou skupinovou vedoucí, protože 

nebylo místo pedagoga. Od roku 1978 se ale nakonec stala učitelkou na základní škole 

v Tuhnicích. 

Podruhé se vdala paní Jirásková v roce 2003 s Bohuslavem Hubáčem.  

Paní Jirásková se celým životem řídí podle motta, které jí maminka kladla na srdce. „Nikdy 

nedělej nikomu to, co nechceš, aby dělali ostatní tobě.“ 


