
OSOBNÍ SPIS 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Jméno: Marcela Míková (rozená Peštová) 

Datum narození: 3. srpna 1942 

VZDĚLÁNÍ 

1.stupeň ZŠ – 1.-3. třída – Žatec 

2.stupeň ZŠ – 4.-8. třída – Sedlčany 

SŠ – Střední ekonomická škola v Příbrami  

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

pivovar na Vysokém Chlumci, účetní (1960) 

ČSAD, fakturantka (1961-1963) 

účetní a hospodářka na Gymnáziu Příbram (1968-1974) 

účetní a hospodářka na Střední průmyslové a ekonomické škole v Příbrami (1976-

1997) 

ŽIVOTOPIS: 

Paní Marcela Míková rozená Peštová se narodila 3. srpna 1942 v Sedlčanech 

jako prvorozené dítě do rodiny Vlasty Peštové (rozené Bartůškové) 

a podplukovníka Bohumila Pešty.  

V roce 1948 se rodina odstěhovala do Žatce, kde začala Marcela téhož roku 

chodit do 1. třídy.   

Kvůli odmítnutí vstupu do komunistické strany byl pan Pešta odsouzen v březnu 

1949 k trestu na odnětí svobody na 25 let. Byl vězněn na Borech, v Leopoldově, 

v Mírově a na Bytíze. Z tohoto důvodu byla rodina vystěhována z vojenského 

bytu v Žatci a musela se často stěhovat.  

Ve čtvrté třídě se opět vrátili do Sedlčan, kde Marcela dochodila základní 

školu. Protože lidé v Sedlčanech věděli, že její otec je politický vězeň, 

nedovolili jí nastoupit na místní gymnázium. Začala proto navštěvovat 

Střední ekonomickou školu v Příbrami.  

V roce 1960, kdy proběhla velká amnestie vězňů vztahující se i na pana Peštu, 

se Marcela asi čtrnáct dní před svou maturitou po jedenácti letech opět 

setkala se svým otcem.  

Po maturitě pracovala v pivovaru na Vysokém Chlumci. 19. srpna 1961 se vdala 

se za Jaroslava Míku. Poté nastoupila do ČSAD, kde pracovala jako fakturantka 

od roku 1961 do roku 1963, kdy odešla na mateřskou dovolenou se syny Jaromírem 

(25. 3. 1963) a Petrem (12. 3. 1966). Po mateřské pracovala u KNV (Krajský 

národní výbor), nejdříve jako účetní a hospodářka na Gymnáziu Příbram, později 

po další mateřské dovolené s dcerou Marcelou (15. 8. 1974) na Střední 

průmyslové a Střední ekonomické škole v Příbrami.  

V roce 1997 ve věku padesáti pěti let odešla do důchodu. Dnes je šťastnou 

babičkou sedmi vnoučat a od listopadu 2018 i prababičkou. 


