
Paní Ladislava Malíková se narodila 6. května roku 1968 v Mostě. Její dívčí příjmení 

bylo Wilková. Maminka Ladislavy Malíkové pochází z Žatce a pracovala jako dětská sestra 

v domově dětí a v jeslích. Tatínek Ladislav Wilk vyrůstal ve vesničce Sutom na Velemínsku, 

kde měla jeho rodina hluboké kořeny. Jeho rodiče zůstali jako jediná česká rodina po okupaci 

na území Sudet, kam Sutom patřila. Pracoval jako učitel a posléze i ředitel základní školy. 

Ladislava Malíková prožila dětství s mladším bratrem Alešem právě na Sutomi a na základní 

školu chodila do Třebenic. 

 

Rok narození paní Ladislavy Malíkové byl krizovým pro celý politický a společenský 

život v Československu. Její mladší bratr dodnes nazývá legračně svou sestru „dítě krize“. Po 

více než třiceti letech se stalo Československo opět okupovanou zemí. Hranice našeho státu 

však tentokrát překročila vojska Varšavské smlouvy v čele se Sovětským Svazem a následné 

události zasáhly život rodiny Ladislava Wilka. Ráno 21. srpna 1968 vyrazila jeho žena s naší 

pamětnicí, které bylo v tu dobu pět měsíců, v kočárku do poradny k dětskému lékaři do 

Třebenic. Cestou ji zastavili sovětští vojáci a prohledávali kočár, jestli nepřeváží zbraně. 

Maminka stačila malou Ladislavu Malíkovou rychle z kočárku vytáhnout, než vojáci celý 

kočár s peřinkami útočně prohledali. Na samotného Ladislava Wilka, který se nemohl 

vyrovnat s okupací, namířil ruský voják samopal po jedné horlivé diskuzi o načepování vody 

do kanystrů. V tu chvíli měl však Ladislav Wilk štěstí. 1 

 

Paní Ladislava Malíková vystudovala gymnázium v Lovosicích. Humanitní zaměření 

obou rodičů a zejména otcovský vzor ovlivnil Ladislavu Malíkovou při její volbě povolání. 

Po absolvování maturity se totiž přihlásila na pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, kde 

studovala obor český jazyk – občanská výchova. Politické události, které pohnuly 

československou společností, zasáhly znovu Ladislavu Malíkovou v roce 1989, tentokrát však 

jako dospělou studentku čtvrtého ročníku vysoké školy. Jako členka studentského stávkového 

výboru se účastnila listopadových demonstrací, setkání s dělníky ústeckých podniků, psala a 

malovala letáky s hesly. Tyto okamžiky spojené s podílením se na tvoření nové a svobodné 

společnosti zůstávají stále jako jedny ze zlomových v jejím životě.  

 

Po všech studijních zvratech, které přišly se změnou politického režimu, se po vzoru 

tatínka rovněž stala učitelkou a následně ředitelkou Základní školy ve Velemíně, kde působí 

                                                 
1 Jednou z obětí okupace v roce 1968 byl velemínský obyvatel Ondřej Oprendek. 



od roku 1991 dodnes. Paní Ladislava Malíková má jednu dceru a v současné době jí dělá 

radost vnouček. 

 


