
Životopis paní Ladislavy Kláskové  

 

Paní Ladislava Klásková, rozená Matějová, se narodila 21. 7. 1937 ve Staré 

Porubě, která je dnes součástí Ostravy. Je nejstarší ze tří dětí (o pět let mladší 

bratr, 0 15 let mladší sestra) Otec paní Kláskové se vyučil jako umělecký kovář a 

pracoval v Ostravě – Vítkovicích. Matka byla v domácnosti a starala se o děti, 

později pracovala na Obvodním národním výboru v Ostravě – Porubě. Paní 

Klásková prožila se svými rodiči a sourozenci velmi šťastné dětství. Rodina byla 

velmi sportovně založena, otec se aktivně věnoval boxu, ke kterému se snažil 

přivést i své děti. Toto nadšení se mu podařilo vzbudit pouze u syna, dcery, 

k velké úlevě matky, v boxu zalíbení nenašly. Malá Ladislava raději lyžovala a 

bruslila, v létě plavala a jezdila na lodičkách. Celá rodina hodně držela 

pohromadě, všechny tety a strýcové se často setkávali, vždycky si pomáhali.  

Paní Klásková navštěvovala obecní školu v Porubě a měšťanskou školu ve 

Svinově. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Ostravě – Vítkovicích, obor 

Zdravotní laborantka. Jednalo se o obor zcela nový, tříletý s maturitou. Studijní 

praxi vykonávala paní Klásková ve Vítkovické nemocnici a dalších ostravských 

zdravotnických zařízeních. Po maturitě nastoupila do svého prvního zaměstnání 

v opavské nemocnici, kde pracovala 1 rok. Poté přestoupila do nemocnice 

v Ostravě – Fifejdách a nakonec do transfuzní stanice v Ostravě – Porubě, která 

je nyní součástí krevního centra fakultní nemocnice. Zde pracovala až do svých 

55 let, kdy odešla do důchodu.  Se svými spolupracovnicemi z laboratoře měla 

vždy dobré vztahy a stále se s nimi pravidelně stýká.  

V roce 1958 se paní Klásková po šestileté známosti provdala za pana Jaroslava 

Kláska, se kterým žijí ve šťastném a harmonickém manželství. Mají spolu dvě 

děti, syna Tomáše a dceru Jarmilu. Spolu s manželem se paní Klásková těší 

z krásných vnoučat. 

Mezi největší záliby paní Kláskové patří vaření a pečení. Dříve se ráda věnovala i 

zahrádce, chodila do kina a divadla. Hodně svého času tráví s rodinou a přáteli.  

 

 

 


