
Životopis PaeDr. Ley Pavlišové

Paní Lea Pavlišová se narodila v roce 1953 v Brně, ale skoro celý život prožila v Lomnici u
Tišnova. Pochází z věřící rodiny, a proto už od útlého dětství chodila do kostela. Její tatínek
měl stolařskou dílnu, ale po roce 1948 mu ji znárodnili.

To spoluutvářelo její pohled na svět. Například už odmala věděla, že to, co slyší doma,
nemůže říkat venku. Přesto ale prožila pěkné dětství. Díky její mamince, velké divadelní
ochotnici, si velmi zamilovala divadlo; dokonce se toužila stát herečkou. Rodiče jí to ale
nedovolili, a tak nastal po absolvování základní školy problém, kam dál. Psal se rok 1968,
bylo jaro a tehdy patnáctiletá Lea měla velké štěstí, protože při přijímačkách nikoho její
původ nezajímal. Stala se tedy studentkou tišnovského gymnázia. Chtěla však studovat i dál.
To už byl ale v 70. letech vzhledem k jejímu původu a vztahu k náboženství problém.

Paní Lea měla tetu Marušku, která zjistila, že na univerzitě v Olomouci se otevřel obor
zdravotní pedagogika. Pomohla jí se tam dostat.

V 5. ročníku vysoké školy se paní Lea vdala za Jaroslava Pavliše. Chtěla svatbu v kostele, ale
známí ji upozornili, že by také potom nemusela vůbec dokončit školu. Měli tedy obřad na
úřadě. Její touha vykonat manželský slib i před Bohem byla tak veliká, že po domluvě
s řečkovickým farářem se přeci jen svatba v kostele konala – tajně, v noci, jen ženich a
nevěsta, na oltáři hořela jen jedna svíčka…

Manželé Pavlišovi žili zpočátku v Brně. Tam se také seznámili s mnoha umělci (výtvarníky,
hudebníky, spisovateli…) Po přestěhování do Lomnice s nimi dál udržovali kontakty a díky
tomu zažili i „návštěvu“ dvou příslušníků STB. Po roce 1989 jeden z nich paní Leu
kontaktoval a omluvil se jí.

Paní Lea Pavlišová dnes žije v Lomnici společně domě s rodinami svojí dcery a syna.


