
Miroslav Dvořák – stručný životopis 

Pan Miroslav Dvořák se narodil 2. dubna 1949 v obci Telnice u Varvařova v severních Čechách. Tato 

vesnička se nachází nedaleko Ústí nad Labem. V poválečném období ho čekalo několikeré stěhování. 

Do svých sedmi let žila rodina v Teplicích, kde malý Mirek začal navštěvovat základní školu. Ve druhé 

třídě jej čekalo město Most. 

Pan Dvořák si pamatuje ještě staré krásné město Most. Ještě před jeho zbouráním. Most musel 

ustoupit těžbě hnědého uhlí. 

Maminka pana Dvořáka se jmenovala Erna Nowak. Narodila se v roce 1925 a pocházela 

z Krkonošského města Trutnov. Po druhé světové válce se odstěhovala. Během války byla maminka 

vyšetřována na gestapu pro „podezřelý“ rasový původ. Pracovala v administrativních pozicích. 

Tatínek se jmenoval Miroslav Dvořák a narodil se v roce 1921. Byl absolventem obchodní akademie a 

také pracoval především v administrativě. 

V dětství pan Dvořák pobýval často u své babičky. Důvodem bylo pracovní vytížení rodičů.  

Na dětství u babičky, i když se odehrávalo v obtížné době po 2. světové válce, velice rád vzpomíná. 

S babičkou žil v Řečanech u rodinných přátel Králových. Babička byla vdovou po vrchním strážmistrovi 

u čs. četnictva. Dědeček byl bývalý legionář a zemřel za války v roce 1943. Pro svou orientaci na První 

republiku a kvůli legionářské minulosti manžela, nebyl život babičky jednoduchý. Pan Dvořák 

vzpomíná, že její penze byla 110 korun měsíčně. 

Rodina Králových, u kterých žila babička pana Dvořáka v Řečanech, byla rodinou soukromého 

zemědělce. Po komunistickém puči v roce 1948 byli Královi nuceni k odevzdání majetku do družstva, 

čemuž se statečně bránili. 

V roce 1959 se pan Dvořák odstěhoval s rodinou do Ostrova. Zde dochodil základní školu a vyučil se. 

Zaměstnání našel v podniku ZRUB ZMA Ostrov jako stavební zámečník. Dále pracoval jako řidič u 

firmy Elektrosvit, u pozemních staveb Praha a zúčastnil se také stavby mládeže v Tušimicích ( . V roce 

1968 nastoupil základní vojenskou službu v Příbrami. To znamená, že rok 68 prožíval na vojně. 

V roce 1972 se vrátil do Ostrova a v říjnu se oženil. V roce 1973 přišel na svět starší syn Tomáš a 

následoval ho mladší syn Štěpán, který se narodil v roce 1975. 

V roce 1974 se rodina pana Dvořáka přestěhovala do města Jáchymov, kde žije pan Miroslav 

s manželkou dodnes. 

V Jáchymově pracoval pan Dvořák v Domě kultury jako samostatný odborný pracovník. Měl na 

starosti propagaci, jeviště apod. V letech 1980 – 1985 si rozšířil vzdělání, absolvoval Střední 

knihovnickou školu v Praze. Po maturitě následovala řada zaměstnání: v papírnách v Ostrově, 

v čalounické dílně, v pozici vedoucího údržby v Hornickém domě v Jáchymově. 

Po Sametové revoluci se stal ředitelem Domu kultury v Ostrově. Působil také jako žurnalista a tiskový 

mluvčí Magistrátu v Karlových Varech. 

V současnosti je v penzi, ale stále aktivní.   

 

 


