
Hana Tížková – životopis 

Hana Tížková se narodila 2. ledna 1935 v Podhůří Orlických hor do rodiny 

Karla Procházky, v té době působícího jako učitel zeměpisu a dějepisu, režisér 

ochotnického divadla a člen Československé strany lidové.  

Až do roku 1948 nebylo Hany dětství ničím odlišné od ostatních. 

S tatínkem, maminkou a mladší sestrou přežili válku na Skalce a následně se 

přestěhovali do Dobrušky, kde se její tatínek stal řídícím učitelem. Po únorovém 

převratu se však vše změnilo. Karel Procházka, Hanin tatínek, byl zřejmě za svou 

politickou činnost z práce propuštěn. Další sled neblahých událostí nakonec 

vyústil k pokusu o přechod hranic, o kterém Karlova manželka věděla a 

vzhledem k okolnostem ho podporovala. Přechod byl bohužel falešný a Hanin 

tatínek byl převezen na Pankrác, kde byl odsouzen nejdříve k doživotí, následně 

na 30 let tvrdého žaláře.  

Tyto události měly na rodinu velmi silný dopad, a jak pamětnice říká, 

„pokaňkaly“ oběma dcerám osud. Maminka se se dvěma dcerami ocitla na ulici, 

kde se jich naštěstí ujala milá paní a poskytla jim sklad ve své dílně. V páté třídě 

přestoupila Hana na gymnázium v Dobrušce, které bylo ale zásahem ministra 

školství Zdeňka Nejedlého zrušeno a Hana následně dokončila školu obecnou. 

Z politických důvodů nebyla Hana podruhé přijata na gymnázium. Měla však 

velké štěstí a byla přijata na „vyšší zdravotně sociální školu“ ze které ve druhém 

ročníku přestoupila do Hradce Králové na obor laborantka. 

Po maturitě r. 1953 dostala Hana umístěnku do okresní nemocnice 

v Bílovci, kde se hned v první den svého působení jako laborantka seznámila 

s budoucím manželem Antonínem Tížkem. Roku 1956 měli svatbu a odešli na 

společnou umístěnku do Jičína, kde již zůstali.  

V roce 1960, tedy po dvanácti letech, byl Hanin tatínek propuštěn na 

amnestii z vězení. Ve stejném roce porodila Hana svého již druhého syna a 

jeden další následoval.  

V pozdějších letech se Hana Tížková aktivně věnovala politické činnosti a 

byla dvakrát zvolena do rady města Jičína. Dnes se s radostí věnuje svým 

vnoučatům a pravnoučatům.  


