
OLGA BRZÁKOVÁ – životní příběh 

 

Obrázek 1 Olga Brzáková a náš tým 
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Paní Brzáková se narodila 16. února roku 1938 ve Znojmě, rodným 
jménem Olga Nováková. Její otec pracoval jako soudce u krajského 
soudu. Z důvodů Mnichovské dohody 29. 9. 1938 se státní úřady 
stěhovaly do vnitrozemí, proto se otec paní Brzákové musel 
přestěhovat do Moravských Budějovic. Maminka se s ani ne roční 
Olgou Brzákovou přestěhovala do vesnice poblíž Havlíčkova Brodu. 
Postupně odešla ze Znojma celá její rodina, a nakonec se všichni 
přestěhovali do Jihlavy, kde žili v Zahradní ulici. Otec Olgy Brzákové 
zde měl stejnou práci u krajského soudu.  
 

 

 

Obrázek 2 Olga Brzáková jako dítě v kočárku 

 

Druhá světová válka, kromě potravin a surovin, které byly na lístky, 
rodinu Brzákovou příliš nezasáhla. Paní Brzáková ale ke konci války 
zažila nálety, které kromě neustálého strachu naštěstí nic víc 
nezpůsobily. 



Paní Brzáková začala chodit do první třídy za protektorátu. Poté její 
maminka musela jet pomoci babičce Olgy Brzákové na statek. Z 
tohoto důvodu začala paní Brzáková chodit do základní školy v České 
Bělé. Paní Brzáková zde také chytila spálu, kvůli které musela strávit 
šest týdnů v nemocnici. 

V té době také na jejich statek vtrhli Němci, kteří jim chtěli zabavit 
koně, což se jim podařilo, naštěstí ale se s ním Němci moc daleko 
nedostali a kůň se dostal zpátky. 

 

Obrázek 3 Olga Brzáková a její bratr 

Pak přišel Vítězný únor a maminka paní Brzákové už od počátku 
tušila, že to nepřinese nic dobrého. Nastala doba, kdy se paní 
Brzáková chtěla hlásit na Jihlavské Gymnázium, ale protože její 
babička byla kulačka její žádosti nebylo vyhověno. Její rodiče se tím 
pádem odvolávali až se paní Brzáková nakonec na gymnázium 
dostala. Poté ještě úspěšně vystudovala farmacii.  



Na počátku 50. let minulého století paní Brzáková vzpomíná na velice 
kruté popravy v Jihlavě v případu Tuček, Veselý a Rod. Právě u 
Tučků šila maminka paní Brzákové. 

 

Obrázek 4 Olga Brzáková jako školačka 

 

V roce 1968 bylo paní Brzákové 30 let a jak sama popisuje, politická 
situace ji příliš nezajímala. Ten rok byla její rodina na prázdninách u 
Baltského moře, kde zaznamenali informaci o velkém pohybu vojsk, 
ale přímo o normalizaci se dozvěděli až v České republice. 

Přichází revoluce v roce 1989 a paní Brzáková se účastní stávky v 
práci. Po revoluci procestovala hodně zemí. 



Paní Brzáková do roku 1992 pracovala jako lékárnice. Dalších pět let 
jako revizní lékárnice VZP. 

Olga Brzáková se vdala v roce 1961 za Ivana Brzáka, se kterým má tři 
děti. Dvě dcery a jednoho syna, Zuzanu, která se narodila v roce 1961, 
Hanu, ta se narodila v roce 1964 a Martina, který je ročník 1970. V 
současné době je Zuzana lékařkou a Hana s Martinem pracují jako 
učitelé. 

Její životním krédem je: Rozhodně nelhat, nepodvádět, pracovat. 

 

Obrázek 5 Olga Brzáková na třídním srazu (vlevo) 


