
Adolf Vondrášek – životopis 

 

Narodil se v dubnu 1937 v Těchařovicích jako druhé dítě a první syn rodičům Marii a Adolfu 

Vondráškovým. Obecnou školu navštěvoval nejprve pět let v Chrašticích a poté chodil čtyři roky do 

malého městečka Milína. 

V letech 1952 až 1954 absolvoval hornické učiliště HUPZ Vysoká Pec. V letech 1950 až 1953 docházel k 

výuce na housle do Hudební školy v Příbrami. Na učilišti také účinkoval v dechové kapele a naučil se 

hrát na další nástroje. Roku 1954 se stal řádným zaměstnancem Rudných dolů v Příbrami, důl Anna na 

Březových Horách. V roce 1955 absolvoval zkoušky z tříletého studia na odborné elektrotechnické škole 

v Berouně jako elektrotechnik. 

Na základní vojenskou službu nastoupil koncem října 1958 do Plzně a sloužil u 11. ženijního praporu 

jako elektrotechnik, hudebník a řidič. Na průmyslovou školu elektrotechnickou, obor slaboproud, 

nastoupil v roce 1959 v Plzni. Po dvou letech mu bylo studium násilně ukončeno. 

Roku 1963 se oženil s Janou Křiváčkovou z rozvodny Lety. Obě dcery Hana a Marie se narodily vždy po 

roce. První 1964 a druhá 1965. Syn Petr přišel na svět až roku 1967. Po roce 1970 přešel pracovně pod 

správu ČSAV, akademie věd v Praze v Holešovičkách. Ještě v úplném závěru svého zaměstnaneckého 

života vykonával funkci revizního technika, telefonního mechanika a spravoval telefonní ústředny 

provozů. 

Do předčasné penze byl přeřazen z důvodu dalšího útlumu podniku koncem roku 1990. Po volbách téhož 

roku se stal starostou v Mirovicích a vykonával úřad do roku 1994. V dalším roce se přihlásil ke studiu na 

Teologické Fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích. Po čtyřech letech studium, které jej 

velmi těšilo, ukončil. Svůj život završil jako varhaník v kostele sv. Klimenta v Mirovicích, čemuž se 

věnoval, stejně jako práci se sbory a to i dětskými, více než 40 let. Jako jáhen někdy zastupuje faráře v 

jeho nepřítomnosti. Se svoji ženou se těší ze sedmi vnoučat a přijímá všechny radosti a starosti 

zbývajícího života s odevzdáním a s nadějí v lepší budoucnost. 
 


