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Životopis 

      Paní Marie Čežíková (roz. Hadravová) se narodila 12. 9. 1932 v Malíně u 

Kutné Hory. V té době měla již o 5 let staršího bratra Bohouška. Tatínek pracoval jako 

četnický strážmistr a maminka byla v domácnosti. Bydleli v rodinném domě. Vyrůstala 

v období první republiky, zažila druhou světovou válku i pád komunismu.  

Měšťanskou školu (dnešní škola základní) absolvovala ve Vlašském dvoře 

v Kutné Hoře. Chodila do  střední školy sociálně-zdravotní a ve školním roce 

1949/1950 přestoupila na Pedagogické gymnázium v Příbrami. Po srovnávacích 

zkouškách na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity se stala učitelkou, jak si od mala 

přála. Svoji pedagogickou dráhu začala na umístěnce v Lužné u Rakovníka. V roce 

1953 přestoupila na základní školu do Uhlířských Janovic, protože se zde provdala 

za Josefa Čežíka, a učila zejména žáky prvních tříd. 

Od roku 1960 pravidelně nacvičovala se žáky na Spartakiádu, která se konala 

každých pět let. Sama se jí i aktivně účastnila. Byla také členkou tělovýchovné jednoty 

Sokol, kam pravidelně chodila a navázala zde mnohá přátelství. 

Nikdo z její rodiny nebyl členem komunistické strany, i když si to mnozí lidé 

mysleli. S manželem Josefem vychovala dva syny - Zdeňka a Jiřího. Zdeněk 

vystudoval Vysokou školu ekonomickou a celý život pracoval jako vedoucí pracovník 

ve společnosti Škoda auto v Mladé Boleslavi. Mladší syn Jiří odmaturoval na Střední 

škole automobilové v Mladé Boleslavi a celý život se věnoval autodopravě a nyní 

pracuje jako učitel autoškoly. Její manžel pracoval ve Strojní traktorové stanici 

v Uhlířských Janovicích a v učitelských aktivitách ji podporoval. Jezdili společně 

například na pionýrské tábory na Sedliště. Jelikož nikdy neměla řidičský průkaz, byla 

na něj často odkázána. Pepík, jak mu říkala, jezdil velice dobře a rád. Tím, že měla 

dva syny, byla láska k autům těsna spjata s celou její rodinou.  
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Do důchodu odešla v roce 1989, ale do školy poté občas chodila vypomáhat. 

Ve svém volném čase se věnovala svým čtyřem vnoučatům. Zejména o prázdninách, 

kdy měla jako učitelka prázdniny, je často hlídala a podnikali různé výlety. Dnes se 

snaží v rámci možností věnovat i svým čtyřem pravnoučatům a roli prababičky si 

užívá.  
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