
   
 

   
 

Blanka Častvajová 
 

Paní Blanka Častvajová, rozená Popelková, se narodila 21. 8. 1951. Do tří let žila v 
Ohařicích u Jičína. Její otec byl vyučen obchodníkem a pracoval jako prodavač, matka 
pracovala v tiskové kanceláři a v rozhlase. Kvůli nedostatku práce se přestěhovali do 
Aše, která jako pohraniční město byla v této době velmi zdevastovaná. 

Právě zde docházela na základní školu a v osmém ročníku byla vybrána do studijní 
třídy, odkud měla šanci dostat se na střední školu. 

Paní Častvajová velice toužila po práci s dětmi, a proto byl její výběr střední školy 
jasný. Čtyři roky studovala střední školu pedagogickou v Karlových Varech, kde 
bydlela na internátu. 

V den jejích sedmnáctých narozenin v roce 1968 začala okupace. Místo narozeninové 
oslavy ji čekal přísný zákaz vycházení ven. Všichni to velice prožívali, ačkoli to v Aši 
neprobíhalo tak bouřlivě jako v Praze. 

Spousta lidí po srpnových událostech emigrovala. To si však mohli dovolit většinou 
jen lidé, kteří měli v zahraničí zázemí. Rodina paní Blanky si to se čtyřmi dětmi dovolit 
nemohla a zůstala v Aši. 

V sedmdesátých letech nastoupila do zaměstnání. Všude musela uvádět názor, jestli 
souhlasila se vstupem vojsk na naše území. Paní Blanka se vyhýbala pravdivé 
odpovědi tím, že říkala, že byla mladá, nezralá, a že tomu nerozuměla. 

Po mateřské dovolené z ní chtěli udělat ředitelku školky, ale ona nestála o takové 
vedoucí místo, tak zůstala i nadále na mateřské a s odstupem času nastoupila na již 
chtěné místo učitelky. Nejvíce ji ale bavila práce s dětmi na venkově. Pak začala 
studovat angličtinu a metodiku angličtiny pro děti, nakonec angličtinu i učila. 

Se svým manželem se seznámila v roce 1971, když začala pracovat, a po dvou letech 
se vzali. Narodili se jim dva synové, kteří studovali nejprve v Aši, později odešli a žijí 
dosud v okolí Prahy. 

V době sametové revoluce bydlela stále v Aši, to jí bylo 38 let. Obyvatelé Aše vůbec 
netušili, co se v Praze děje. V menších městech a na vesnicích dál od hlavního města 
byla totiž velmi špatná informovanost. 

Nakonec se i paní Blanka v roce 2015 přestěhovala za rodinami svých synů do 
Středočeského kraje. 


