
Věra Dvořáková, pamětnice-životopis 

Věra Dvořáková se narodila 8. prosince 1948 v Čejeticích do rodiny úředníka a 
prodavačky. Oba rodiče byli přesvědčení komunisté, takže paní Dvořáková byla 
vychovávána jako správná pionýrka. Její tatínek vystudoval osmileté 
gymnázium a později byl tajemníkem Národního výboru ve Strakonicích. Zemřel 
v roce 1971 na zhoubný nádor. Měla staršího bratra Miroslava a mladšího Víta. 
Když jí byly 3 roky, odstěhovala se s rodinou do Strakonic, kde začala chodit na 
základní školu. O nedělích s ní a jejími bratry vyjížděl tatínek na motorce po 
okolí Strakonic. 

 Když chodila do šesté třídy, rodina se přestěhovala do Příbrami. Maminka tam 
pracovala jako mistrová v Učňovském středisku potravin a poté jako vedoucí. 
Malá Věra nastoupila na 6. základní devítiletou školu a poté na Střední 
vzdělávací školu v Příbrami. Po ukončení studia na střední škole vystudovala 
pedagogický obor na Matematicko-fyzikální fakultě a tam byla členkou 
studentské rady. Ještě před maturitou v roce 1967 vstoupila do strany. Po 
srpnu 1968 se studentská rada rozhodla, že udělá okupační stávku a té se Věra 
Dvořáková jako členka rady zúčastnila. Před koncem roku z nesouhlasu s postoji 
KSČ ze strany vystoupila. 

 Poté, co vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu, nastoupila v Příbrami do 
stejné školy, kde maturovala, jako učitelka deskriptivní geometrie a 
matematiky. Se svojí třídou musela kvůli komunistům dělat různé věci, do 
kterých se jí vůbec nechtělo, protože nesouhlasila s jejich názory, jako například 
jít se se žáky klanět mrtvým soudruhům nebo s nimi chodit manifestovat na 
náměstí, aby vyjádřili souhlas s instalací sovětských raket v Brdech.  

V listopadu 1989 se zúčastnila generální stávky v Příbrami a pražské stávky na 
Letné. Byla společně s Jaromírem Fousem a pozdějším starostou Josefem 
Vackem jedním ze zakladatelů Občanského fóra v Příbrami v roce 1989. Později 
z Občanského fóra, které se rozdělilo na dva tábory, vystoupila. 

Paní Dvořáková celý život milovala hudbu. Zpívala ve Vepřekově pěveckém 
sboru a navštěvovala hudební představení zaměřená na klasickou hudbu. 

 Dnes si paní Dvořáková užívá důchodu a stará se o svoji maminku. A i nyní se 
hudbě věnuje. S humorem jí vlastním zpívá v pěveckém sdružení Bababand. 

 

 


