
Životopis Jarmily Pavlíčkové 

Paní Jarmila Pavlíčková se narodila 15. ledna 1939 ve Třech Dvorech. Maminka, Marie 

Škodová, byla ženou v domácnosti a tatínek, Josef Škoda, pracoval jako poštovní doručovatel. 

V roce 1945 nastoupila do první třídy. Po devíti letech na základní škole ji čekalo ještě čtyřleté 

studium na střední pedagogické škole zakončené maturitou. Poté paní Pavlíčková začala učit 

na Základní škole ve Starém Kolíně. V letech 1975 – 1982 zde vykonávala funkci ředitelky. Od 

roku 1982 začala vyučovat na nově postavené 7. ZŠ v Kolíně, kde od roku 1984 zastávala post 

zástupce ředitele. 

V roce 1958 založila paní Pavlíčková taneční skupinu Srdíčko, která působila ve Starém 

Kolíně jako folklorní a divadelní soubor. Od roku 1983 pokračovala v zájmové mimoškolní 

činnosti na 7. ZŠ v Kolíně, kde stále působí, ale v roce 1990 se soubor začal věnovat 

mažoretkovému sportu. Mažoretky za 28 let své existence absolvovaly stovky vystoupení na 

významných festivalech i akcích a to nejen doma, ale i v zahraničí (Francie, Německo, 

Španělsko, Rusko, Polsko, Belgie, Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Holandsko). Zde všude 

dívky pod vedením paní Pavlíčkové reprezentovaly nejen sebe, taneční soubor, ale především 

město Kolín, školu i Českou republiku. Děvčata získala velké množství ocenění – 7 x titul Mistr 

České republiky, 10 x 1. Vicemistr České republiky, cenu Vítěze Poháru Mistrů v Kraslicích a 

mnoho dalších. Mezi nejvýznamnější ocenění, které taneční skupina získala, je titul Mistr 

Evropy z roku 2001 v německém Krefeldu. V souboru se vystřídalo mnoho dívek i chlapců. 

Ročně mají kolem padesáti vystoupení. 

Dnes je již paní Pavlíčková v důchodu, ale dívky, které se věnují mažoretkovému sportu, 

vede stále. Byla by velmi ráda, kdyby se našla schopná nástupkyně, která by její zodpovědnou 

a záslužnou práci převzala. 

Spolková rada města Kolína zvolila paní Jarmilu Pavlíčkovou jako Osobnost Kolína 2013. 

Nominována byla za příkladné vedení mládeže v taneční skupině Srdíčko k pohybové činnosti, 

k souladu pohybu s hudbou i choreografií, ale také k pořádku, odpovědnosti a ke vzorné 

reprezentaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


