
ŽIVOTOPIS 

Zdeněk Dymák se narodil 29. července 1923 v Humpolci. Po jeho narození se rodiče 
přestěhovali do malého bytu v Chrudimi, kde pan Dymák prožil své dětství. V roce 1928 
nastoupil do školy v Pardubicích, kam se přestěhovali i s jeho malou sestrou. Po dokončení 
základní školy chtěl studovat střední průmyslovou školu, ale kvůli velkému počtu uchazečů 
nebyl úspěšný. Svého snu se nevzdal a následující rok, tedy v roce 1939, zkusil štěstí podruhé 
a tentokrát úspěšně.  

V roce 1942 zažila rodina velikou ztrátu. Když sestře pana Dymáka nejel vlak, rozhodla se jít 
domů pěšky a vážně se nachladila. Poté ve věku pouhých patnácti let zemřela. V roce 1943 
pan Dymák odmaturoval a nastoupil do práce v Chrudimi jako konstruktér. Během jeho studia 
na průmyslovce došlo k výměně majitele domu. Pan Rudolf Borovec starší se odstěhoval do 
vilky, kterou si postavil v Pardubicích, a novým majitelem domu se stal jistý pan Novák. A 
jelikož byl velký sokol a paní Dymáková velká sokolka, domluvili se, že bude dělat 
správcovou domu. Bohužel pro ni se nakonec rozhodnutí ukázalo být osudné. Lidé v domě jí 
záviděli a snažili se jí všemožně uškodit, například tím, že na ni donášeli, což je za totalitních 
režimů obzvlášť efektivní způsob, jak se někoho zbavit.  

Z válečného období se panu Dymákovi nesmazatelně vryla do paměti zvláště jedna 
vzpomínka, když německý pásák přejel vedoucího průvodu legionářů. Legionář nakonec 
vážným zraněním podlehl. Po skončení války všichni oslavovali, ale ne na dlouho. V roce 
1948 se k moci dostali komunisté. Na rozdíl od jiných se maminka nedokázala vyrovnat se 
změnou poměrů a životem v komunistickém Československu. Postupně se její psychický stav 
zhoršoval a syn byl bohužel postaven před volbu maminka, nebo budoucí rodina, manželka a 
děti. Pan Dymák měl svoji maminku velice rád, a proto se o ni rozhodl starat, i když věděl, že 
to nebude mít vůbec jednoduché. Nebýt února 1948, mohl se osobní život pana Dymáka 
vyvíjet zcela jinak. Své rozhodnutí by však nezměnil, i když bylo smutné. Nyní je panu 
Dymákovi devadesát šest let a stále žije ve stejném domě v Pardubicích, kde však nyní našel 
svoji novou rodinu, která ho miluje a on miluje ji. 

 


