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Zdenka Wittmayerová se narodila 30. července 1931 v Praze 8 Ďáblicích jako první ze tří dětí 

rodičům Josefě a Josefu Bidařovým. Její rodné jméno tedy bylo Zdenka Bidařová.  

    Roku 1937 začala navštěvovat Obecnou školu v Praze Kobylisích a v letech 1941-1945 

Měšťanskou školu také v Kobylisích. V roce 1945 nastoupila na Reformní reálné gymnázium 

Hany Benešové, které v červnu 1949 zakončila maturitní zkouškou a nebylo jí ani 18 let. 

V roce 1946 vstoupila do skautského oddílu a skautingu se věnovala, i když byl zakázán.  

Jejím snem bylo studovat francouzštinu na vysoké škole, ale režim jí to pro záporný posudek 

neumožnil. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala chemii, tělocvik a domácí 

nauku a studia ukončila státní zkouškou roku 1952. 

   V témže roce nastoupila jako učitelka do Obecné školy Za 

Radnicí v Praze 9 Vysočanech.  Byla to dvanáctiletka. O rok 

později se provdala za Jaroslava Wittmayera a v srpnu 1957 

se jim narodila dcera Zdeňka, jejich háček, aby byl rozdíl. 

Chtěla si udržet místo, a tak musela už před Vánocemi 

nastoupit zpět do školy. Dcerku jim hlídala maminka Josefa.  

Nebylo to pro ni jednoduché období, přesto na tu dobu 

vzpomíná ráda. Učila ve škole Litvínovská  na Proseku v Praze 

9, kde pracovala, kromě let 1963 – 1970, kdy byla 

zaměstnána ve Školské službě v Hloubětíně,  až do roku 1977.  

   Od roku 1977 do roku 1987 pracovala ve Výzkumném ústavu paliv v Praze 8 Holešovicích 

jako analytička paliv a pak odešla do starobního důchodu. S nadšením vystudovala Univerzitu 

třetího věku a diplom získala v roce 1985.  

   Celý život zasvětila Zdenka Wittmayerová práci s dětmi. Vedla je ke sportu, kamarádství a 

lásce k životu. Její srdeční záležitostí byl skauting. Nyní aktivně ve skautu pokračuje ve 

Svojsíkově výběrovém oddílu pro skauty seniory. Své zážitky se skauty a vodáky vylíčila ve 

svých knihách Psáno srdcem a Vodácký deník.  

 

 

 

 

 



 Zdenka Wittmayerová je přátelská a společenská žena, která má otevřené srdce pro všechny 

lidi. Miluje život, zahrádku a květiny, z nichž nejoblíbenější -  růži, výtvarně ztvárňuje 

nejraději. I přesto, že neměla život jednoduchý, je stále optimistickou ženou. 

 

 

 

 

 

 


