
 

Tisková zpráva 
Primátorka popřála stoleté jubilantce 

 

 
Sté narozeniny oslavila ve středu 30. května Emilie Veverková z Liberce. Do jejího rodného domu v 
Horním Růžodole, kde doposud bydlí, jí dnes přišla osobně poblahopřát primátorka města Martina 
Rosenbergová. Předala jubilantce květiny a popřála jí hodně zdraví a mnoho hezkých chvil s milující 
rodinou. 
 
Na svůj vysoký věk neztrácí veselá prababička sedmnácti pravnoučat dobrou náladu a chuť do života. 
Dodnes se zajímá o dění ve svém okolí i ve světě, což dokazuje i její stálé členství v libereckém Klubu 
seniorů. Pravidelně také sleduje politickou situaci. Jak sama říká, myslí hlavně už jen na to, co je 
hezké na světě. „Velice ráda sním. Ve snech se potkávám se svými blízkými a probouzím se s krásným 
pocitem,“ prozradila.   
 
„Bylo pro mě velkou ctí, že jsem mohla stisknout ruku paní Veverkové. A to nejenom pro její 
neuvěřitelné životní jubileum, ale zejména proto, že si jí vážím jako jedné z nejstarších členek ČSSD, 
která se přes svůj skutečně těžký život dokázala přenést se ctí a lehkostí. Vždyť vychovat čtyři děti v 
době, kdy její manžel trpěl sedmnáct let ve vězení a přesto nepodlehl zlovůli komunismu, to chce 
notnou dávku životní síly. Tím by mohla být vzorem nám všem,“ řekla Martina Rosenbergová. 
 
Emilie Veverková se narodila v roce 1912 v Liberci. Pracovala jako učitelka, vychovala čtyři potomky a 
rodina se jí za tu dobu rozrostla o osm vnoučat.  
 
Život přitom neměla vůbec lehký. Po šťastném mládí a svatbě přišel tvrdý pád. Její manžel, novinář a 
politik RNDr. Josef Veverka, byl za svůj nekompromisní postoj vůči nacistům a později komunistům 
několikrát vězněn. V kriminálech strávil dohromady 17 let, přičemž se stal nejdéle vězněným českým 
novinářem. Emilie Veverková tak zůstala se svými čtyřmi dětmi na nekonečně dlouho dobu sama. 
Celou rodinu navíc tehdejší režim perzekuoval. Z vězení byl Josef Veverka propuštěn až na zásah 
britské Labour Party v roce 1964. O sedm let později zemřel. 
 
Emilie Veverková se rozhodla svůj trpký životní příběh sepsat. V roce 2004 vydala autobiografickou 
knihu s názvem Znovu bych mu ruku podala.  
 
Primátorka Martina Rosenbergová před nedávnem poblahopřála také nejstarší občance Liberce. Tou 
je Marie Blažková, která letošního 12. března oslavila 102 let. 
 
 

V Liberci 30. května 2012 


