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Jarmila Pavlíčková (*1939) 

 

 
 

 

Motto: Dobří přátelé jsou jako hvězdy – nevidíš je stále, ale víš, že existují. 

 

 

 

 



 

Bylo krásné, skoro až letní odpoledne, 17. října a my jsme se vydali na 7. ZŠ natočit rozhovor s naší 

pamětnicí, paní Jarmilou Pavlíčkovou. 

Paní Pavlíčková se narodila 15. ledna 1939 ve Třech Dvorech. Na 2. světovou válku, kterou prožila jako 

malá holčička, má poměrně dost vzpomínek. 

6: 44 – 7: 05 

„To si jako dítě pamatuji, jak jsem lákala ty Němce k nám, jak šel se starostou a já říkám: ,Pojďte 

k nám, my máme taky ještě jedno prase doma.‘ A pan starosta říkal: ,Ona je malá, ona neví, ona vás 

jenom chtěla pozvat na návštěvu.‘ A já jsem ho tahala za šos a říkala jsem: ,Ne ne, to prase máme.‘ 

Takže vím, že jsem potom dostala.“ 

Válku rodina paní Pavlíčkové prožila sice ve skromnosti, ale v relativním klidu. V roce 1945 přišlo 

toužebné osvobození. 

4: 00 – 4: 27 

„Takže si pamatuji, že jsme potom běželi k silnici, kdy od Týnce nad Labem jeli sovětští vojáci, tanky 

a koně. Ty koně byly strašně uprášení, nosili jsme jim vodu, mávali jsme jim, takže jsem zažila i ten 

průjezd té armády, která jela na Prahu. Lidé se radovali, zpívali a bylo to takové hezké, ten konec 

války. I když u někoho smutný.“ 

Na období komunistické totality nevzpomíná paní Pavlíčková nijak negativně. 

9: 51 – 10: 25 

„Já jsem neměla žádné problémy. Já jsem vystudovala v pohodě. V roce 1958 jsem přišla do Starého 

Kolína, kde jsem učila 25 let, z toho jsem byla 7 let ředitelkou na té škole. V té době komunistické 

jsme nacvičovali na spartakiádě. Děti byly nadšeny. Dodnes, když s těmi sedmdesátníky mluvím, což 

už je jim sedmdesát, těm mým žáčkům, tak říkají: ,Paní učitelko, kéž by se vrátily ty chvíle, kdy jsme 

jeli na Strahov cvičit spartakiádu.‘“ 

Prakticky celý život se věnovala tanci. V roce 1958 založila taneční skupinu Srdíčko, která působila ve 

Starém Kolíně jako folklorní a divadelní soubor. Od roku 1983 pokračovala paní Pavlíčková v zájmové 

mimoškolní činnosti na 7. ZŠ v Kolíně, kde stále působí. V roce 1990 se soubor začal věnovat 

mažoretkovému sportu. 

A nakonec vzkaz paní Pavlíčkové pro další generace. 

45: 07 – 45: 19 

„Aby svoji zem nezrazovali a milovali ji. Protože, já myslím, že naše zem je velice krásná, máme 

krásnou historii. Když to vezmete, máme krásné památky, to nikde nemají.“ 

 

 

 

 

 

 

 



Náš tým v Českém rozhlase v Hradci Králové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bára při natáčení                                                                         Honza při natáčení 
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