
Životopis Zora Novická 

 

Zora Novická, rozená Venclová se narodila 9.9.1946 v Trnavě. Její otec byl znárodněný živnostník, 

který se nikdy nebál vyjádřit svůj názor vůči režimu. Z dětství vzpomíná na časté vyslýchání a věznění 

otce, domovní prohlídky a také jak moc si přála ochutnat čokoládu. Věnovala se krasobruslení a hře na 

housle. 

Po dokončení základní školy šla na všeobecnou střední školu. Jelikož se už od dětství zajímala o 

kameny, rozhodla se jít studovat geologii na Vysoké škole Báňské v Ostravě, tam se potkala s budoucím 

manželem. Začátkem roku 1968 dostala nabídku na studium na Stuttgartské univerzitě, kterou přijala. 

Srpnové události v Československu sledovala tedy v německé televizi a pamatuje si ten strach, z toho, 

co se bude dít dál. 

Hranice v tu dobu byly neprůchozí, a tak musela zůstat. Její maminka o ni měla velký strach. Po celou 

doby jí psala dopisy, co se děje a aby se ujistila, že je v pořádku. Během roku 1969 si vzala V Německu 

svého muže. Po roce od začátku okupace vojsk Varšavské smlouvy se na přání své maminky rozhodla 

vrátit zpět do Československa, do Ostravy. 

Tam dodělala diplomovou práci a odpromovala. Poté začala pracovat na výzkumech v uranových dolech 

na Příbramsku.  

Když se jí narodila dcera zjistila, že nemají s manželem platný sňatek. Kolem toho byly velké 

komplikace. Nakonec jim na ministerstvu vnitra oznámili, že znova se vzít nemohou, ale udělají 

kompromis a zapíšou, že se svatba konala v Brně.   

Při práci na uranu byla často zpochybňována správnost provedení práce, což vedlo k vyslýchání. 

Vzpomíná, že přišla veřejná bezpečnost klidně o půlnoci a odvedli ji na výslech. Jak sama říká, když 

začala ječet a jančit, sami jí nabídli i odvoz zpět domů.  

Když v listopadu 1989 přišla revoluce nevěřila v ní. Říkala si, však oni mají vojsko a policii, že to není 

možný. Není se čemu divit po všech jejích zkušenostech.  

Po pár letech začala pracovat na ministerstvu životního prostředí. Nyní stále žije na Příbramsku, na 

Dobříší. Má 2 dospělé děti a 4 vnoučata. Ještě do roku 2020 studovala univerzitu třetího věku -

programování na ČVUT. 

 


