
Životopis Aleny Ševčíkové
Alena Ševčíková se narodila 11.2.1938 v Kladně (tj.jeden rok před

začátkem 2. světové války). 
Narodila se na Kladně, ale tam dlouho nežila, protože její otec byl

v roce 1942 přeložen do Prahy. Poté žila v Kobylisích. Tam žila se svou
jedinou sestrou,  matkou a otcem. Bydleli  u  Kobyliské střelnice,  takže
často slyšela nedaleké výstřely. Prožila tedy dle jejích slov “nenormální
dětství”. 

Žila v chudších poměrech, a proto se její rodiče rozhodli účastnit
se v roce 1945 přesídlení do pohraničí a odstěhovali se do Rumburka.

Její tatínek byl pochůzkový policista. Po únorových v roce 1948
událostech  ho  z  této  práce  vyhodili,  protože  “sloužil  předchozímu
režimu”. Poté se vyučil na elektrikáře a živil se jako údržbář strojů. 

Maminka  se  vyučila  prodavačkou.  Za  svobodna  pracovala  jako
prodavačka v parfumerii. Poté v Rumburku pracovala jako kuchařka ve
školní jídelně. 

Tatínkovou zálibou byla hudba, a proto i veřejně vystupoval. Hrával
také  o  Vánocích  na  “půlnočních”,  což  paní  Ševčíkovou  málem stálo
školu, neboť nějaká paní z uliční organizace KSČ byla proti tomu, aby se
dostala na střední školu, když její otec chodil hrát do kostela. Nicméně
paní Ševčíková měla velice dobré výsledky, a tak se jí někdo zastal a
ona  se  dostala  na  obchodní  akademii.  Studium  ukončila  maturitní
zkouškou.  Od  té  doby  pracovala  jako  účetní.  Po  nějaké  době  paní
Ševčíková přestoupila a začala pracovat na Národním výboru hlavního
města Prahy. Tuto práci vykonávala až do odchodu do důchodu. 

Paní  Ševčíková  se  vdala  21.6.1958  za  Stanislava  Ševčíka,
inženýra chemie. Pracoval v Ústavu makromolekulární chemie v Praze
na Petřinách. 

V roce 1968 se její muž přihlásil na stáž do Anglie na univerzitu v
Lancasteru. V roce 1970 odjeli do Lancasteru, kde strávili jeden rok a
poté se vrátili zpět do Československé republiky. 

V roce 1962 začala žít v Praze na Petřinách. V roce 2003 paní
Ševčíková odešla do důchodu. V dubnu 2014 zemřel její manžel. 


