Dagmar Renertová – Životopis

Paní Dagmar Renertová, rozená Kopřivová se narodila 24.12. 1930 v
Praze. Vyrůstala se svými rodiči Arnoštem a Eliškou Kopřivovými a se
svým bratrem. Celé rodině začalo složité období v roce 1939, kdy
v březnu německá armáda obsadila naši republiku. Otec paní Renertové
působil v armádě jako důstojník, a proto byl po obsazení uvězněn.
Podobně skončila i maminka, která se věnovala práci v ilegalitě, snažila se pomáhat podobně
postiženým rodinám. Její činnost byla odhalena a paní Kopřivová byla odvezena do Terezína a
následně do koncentračního tábora v Ravensbrücku.
Dagmar měla velice hodné příbuzné, a proto byla s bratrem vychovávaná u tety v myslivně
až do konce druhé světové války. Maminka se v Terezíně seznámila s paní Albou Bedřichovou.
Díky tomuto přátelství se oběma podařilo překonat všechny útrapy a věznění v koncentračním
táboře přežít. Jejich poslední transport, který je ke konci války odvážel na sever, byl nakonec
osvobozen sovětskou armádou.
Tatínek Dagmar prošel v průběhu války několika věznicemi a koncentračními tábory a ke
konci války se dostal do věznice v Creussenu, kde byli vězni zapojeni do práce ve zbrojním
průmyslu. Zde se podílel s ostatními vězni na likvidaci německé posádky a poté přivítali již blížící
se americkou armádu, s níž se potom podílel na osvobozování naší republiky. Z rukou generála
Pattona následně převzal vyznamenání.
V armádě zůstal, avšak na počátku padesátých let byl násilně penzionován a celá rodina
měla být přestěhována do pohraničí. Díky přátelství s paní Albou Bedřichovou se celá rodina
dostala do Řevnic, kde se u paní Alby usadila.
Paní Dagmar Renertová vystudovala výtvarnou školu užitých umění v Praze. Pracovala v
ateliéru textilní tvorby Antonína Kybala. Navrhovala design dekoračních látek a koberců. Po zániku
ateliéru pracovala celých 25 let jako vedoucí výtvarník v propagačním oddělení Domu módy.
V Řevnicích také založila taneční soubor Kvítko a v roce 2007 navrhla vlajku města.
Dagmar mimo jiné začala vytvářet tapisérie, loutky a věnovala se baletu. Dostala také čestné
uznání, protože je členem svazu bojovníků za svobodu. Je také autorkou knihy, která nese název
Poetický herbář, tobě já. Dnes žije Dagmar stále v Řevnicích a zůstala aktivním člověkem, pro
kterého je práce stále důležitým životním motem.

Vlajka města Řevnice

