
Ivan Nocar se narodil roku 1930 a prožil většinu svého dětství ve Velkých Popovicích. Jeho 
otec pracoval jako bednář ve Velkopopovickém pivovaru, který tehdy patřil Ringhofferovým. 
Oblast kolem Velkých Popovic byla spjatá s rodem Ringhofferů více než 100 let. Byli zde 
oblíbeni, protože díky nim obec rozkvétala. Investovali do školství i průmyslu. Obec i její 
obyvatele se snažili chránit i za války. V roce 1938 se rodina Ringhofferů přihlásila k německé 
národnosti. Nebylo to ale z důvodu sympatií k Třetí říši, spíše naopak. Snažili se pomáhat, jak 
jen to bylo možné, a zachránili mnoho lidských životů. Rodinu Ringhofferů ve svých 
vzpomínkách v dobrém často zmiňuje i Ivan Nocar.  
V roce 1943 se rodina Ivana Nocara přestěhovala do Petrovic, hlavní školu tedy Ivan Nocar 
dokončil v Uhříněvsi. Potom se přihlásil na chemickou průmyslovku, ze které po roce odešel 
na první pražské reálné gymnázium v Ječné ulici. V tehdejší době bylo totiž možné jít na 
vysokou školu pouze z gymnázia. Maturoval v roce 1950. Nastoupil do laboratoří na 
potravinářské fakultě, kde se učil dělat rozbory potravin. Potom nastoupil do čokoládovny, 
ale protože na VŠCHT zaujal docenta Jeníčka, tak ho přihlásil dodatečně na zkoušky a byl 
potom na podzim přijat na vysokou školu chemicko-technologického inženýrství. Vysokou 
ukončil v roce 1954 a měl jít na umístěnku do cukrovaru v Prievidzích, kam se mu jít 
nechtělo, ale naštěstí se mu podařilo dostat na zbožíznaleckou fakultu Vysoké školy 
ekonomické. Pracoval tam v laboratoři, ale když už tam byl, tak se rozhodl vystudovat i 
Vysokou školu ekonomickou, udělal si doplňující zkoušky a nastoupil rovnou do čtvrtého 
ročníku. Takže v roce 1956 už z něho byl i promovaný ekonom. Ale tím Ivan Nocar se studiem 
neskončil, kromě toho navštěvoval přednášky na agrofakultě (botaniku, zoologii, 
fytopatologii, produkci rostlin a živočichů), na strojnické fakultě vystudoval strojnictví a 
strojnické rýsování, a věnoval se i architektuře, což využil i při stavbě svého domu. Studiu se 
věnuje dodnes. Jeho životním mottem vždy bylo: „Musím vždy vědět co chci a jít si za svým 
cílem.“ 
 
 


