
 

Životopis 

 

Přemysl Malý se narodil 3. března 1945 v Čáslavi, kam se jeho matka uchýlila před bombardováním 

Prahy na konci 2. světové války. Otec Přemysla Malého se narodil a vyrůstal na statku blízko 

Nepomyšle, kde se také seznámil s se svou budoucí ženou, matkou Přemysla Malého. Ta do 

Nepomyšle přišla na umístěnku jako učitelka. Na sklonku roku 1945 se celá rodina vrací zpět do 

Prahy. 

Když bylo Přemyslu Malému pět let, jeho otce s několika dalšími lidmi neprávem odsoudili za podíl 

na vraždě komunisty k dvouletému trestu v jáchymovských uranových dolech. Jednou z nejsilnějších 

vzpomínek Přemysla Malého byl den, kdy svého otce navštívil ve vězení. 

Na základní školu nastoupil Přemysl Malý v Praze na Zahradním Městě, kde absolvoval první a 

druhou třídu. Od třetí třídy Přemysl Malý navštěvoval základní školu v Záběhlicích. Z této doby rád 

vzpomíná na soukromé hodiny angličtiny, které jemu, a ze začátku i jeho nejlepšímu příteli, tajně 

dával jeden z jeho základoškolských pedagogů. 

Po dokončení osmi let základní školy se samými jedničkami nebyl z kádrových důvodů přijat na 

střední zeměměřičskou průmyslovou školu a musel nastoupit do učení do Koh-i-nooru, kde se vyučil 

nástrojařem, opět s nejlepším prospěchem. Poté se přihlásil na gymnázium pro pracující. Zde 

nastoupil díky svým znalostem hned do 2. ročníku. Díky skvěle hodnocené práci z českého jazyka 

byl pozván na návštěvu Pražského hradu, kde se sešli nejlepší absolventi středních škol. Zde mu 

tehdejší ministr školství Čestmír Císař přislíbil pomoc při pokusu přihlásit se ke studiu na vysokou 

školu, kam se díky němu také Přemysl Malý dostal. 

V roce 1968 se otec pana Malého dočkal rehabilitace a získal peněžní odškodnění, za které Přemyslu 

Malému a jeho sestře koupil drahou přepychovou látku, z níž jim nechal ušít oblek a společenský 

kostým. Téhož roku se Přemysl Malý zúčastnil studentské stávky na protest proti vpádu vojsk 

Varšavské smlouvy do Československa. Po okupaci ČSSR československé úřady přehodnotily situaci 

a rozhodly, že celé odškodnění musí rodina Malých státu vrátit. 

Po dokončení vysoké školy nastoupil Přemysl Malý do podniku vyrábějícího hydraulické stroje, na 

což vzpomíná nejen jako na báječnou zkušenost do života, ale i možnost poznat výjimečné lidi v 

oboru, kterým se zabýval. Jelikož jeho nadřízený přijímal do podniku i lidi, kteří byli ze svého 

původního zaměstnání vyhozeni z politických důvodů, pracoval Přemysl Malý s mnoha odborníky se 

zajímavým osudem. V dalších dvou letech si dokončil postgraduál z hydrauliky a následně 

aspiranturu. 

Po revoluci v roce 1989 získal místo v české pobočce americké firmy se zaměřením na hydrauliku, 

kde pracoval dalších dvacet let. 


