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Žofie Sýkorová (Vlčková) 

životopis 
 
Vypracovali Denisa Kredbová, Kateřina Pavelková, Eva Falesová a Sebastian Bárta ze 

ZŠ Řezníčkova, Olomouc pod vedením pana učitele Mgr. Tomáše Mrkvy. 

  

DĚTSTVÍ  

Paní Žofie Sýkorová se narodila 26. 7. 1930 ve vesnici Javoříčko, kde také vyrůstala. Její otec 

byl řezníkem a její matka se starala o děti a domácnost. 

Rodině nastaly těžké časy poté, co její otec (válečný veterán) přišel za 1. světové války 

o nohu. Ke všemu ještě o otce brzy přišli (zemřel v 55 letech) a matka se o ně musela starat 

sama. Do školy jich chodilo 7 a bydleli v malém obecním domě. 

V pouhých šesti letech, aby pomohla uživit početnou rodinu, jezdila prodávat do 

Litovle na kole borůvky a květiny. 

Přesto rodina neměla dostatek finančních prostředků na zajištění základních životních 

potřeb. Kvůli nedostatku jídla ve škole hlady omdlévali. Někdy celé dny nejedli. Pouze si 

podojili kozu a celá rodina pila její mléko a vodu z potoka. 

 

VÁLE ČNÉ OBDOBÍ 

Ještě těžší období nastalo, když začala 2. světová válka. V oblasti operovala partyzánská 

skupina Jermak-Fursenko. Partyzáni si v Javoříčku a okolních vesnicích nevybíravým 

způsobem zajišťovali potraviny a jiné potřebné věci. Nezřídka docházelo i k násilnostem. Vše 

vyvrcholilo krutým zavražděním Rakušanky paní Hildy Viktorinové a jejích dětí v hájovně.   

Němci v následné odvetné akci celou obec Javoříčko vypálili a místní muže 

povraždili. Paní Sýkorová se schovala v díře na brambory, poté se zachránila útěkem do lesů. 

Jeden její bratr si lehl postřelený mezi 20 dalších mužů, potřel se krví a předstíral mrtvého, 



tím si také zachránil život. Nikdy se však z tohoto traumatického zážitku plně nevzpamatoval 

a po zbytek života trpěl psychickými problémy.  

 

ŽIVOT PO VÁLCE  

V 17 letech poznala svého manžela. Vdala se a poté se spolu odstěhovali do Nemilan, kde od 

manželovy tety dostali dům. Tento dům jim ale po převratu v r. 1948 sebrali komunisté. Po 

roce 1989, kdy byli komunisté zbaveni moci, jim byl dům vrácen. Avšak při povodních 

v r. 1997 byl celý dům zaplaven a oni přežili jen díky tomu, že se i se svými zvířaty uchýlili 

na půdu.  

Většinu života paní Žofie pracovala v závodě Zora jako dělnice. Vychovala tři dcery a 

mezitím se stihla postarat i o svou ochrnutou matku. Dnes paní Sýkorová žije v domě 

s ošetřovatelskou službou v Olomouci. Přes všechny těžkosti, které jí život připravil, je paní 

Sýkorová veselá a nevzdává se.  
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