
 

Prezentace POST BELLUM      

 Paní MUDr. Lenka Šepsová 

1. prezentace, mluvené slovo 

2. video 

3. poděkování 

Mluvené slovo:  

 Dobrý den,  

rádi bychom vás seznámili s příběhem paní Lenky Šepsové.  Jsme žáky Základní školy náměstí Míru 

v Novém Boru a náš tým se skládal z těchto členů: Hana Jeřábková, Lucie Moravčíková, Karolína 

Adamcová, Nikola Záhorská a Adam Gutknecht. 

Rádi bychom se s vámi podělili o naše pocity při natáčení. Před natáčením jsme byli docela 
nervózní. Když se natáčení rozeběhlo, nervozita z nás postupně spadla. Nakonec to byl velmi 
poučný zážitek plný nových zkušeností. Takové okénko do historie prostřednictvím našeho 
spoluobčana. Celkový projekt byl náročný, ale i přes to jsme se dokázali přenést a máme velkou 
radost, že jsme všechno zvládli.  

Příběh začneme citátem Alberta Einsteina: „Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, 
který za něco stojí.“  

Einstein nás bude také provázet i dnešním příběhem.  

Paní MUDr. Lenka Šepsová, rozená Košínová, se narodila 20. 9. 1955 v Hlinsku, své dětství prožila 
ve vesnici Srní.  

Její otec se narodil ještě za Rakouska-Uherska, byl vyučený krejčí. Její matka se narodila 5 let po 

skončení 1. světové války, pocházela z rodiny chudého kameníka.  Oba rodiče žili v Ležácích. 

Protože jejich dům vyhořel, odstěhovali se do vedlejší vesnice, a tím unikli krutému osudu, protože 

byly Ležáky za války vypáleny.  

    Paní Lenka Šepsová chodila na venkovskou jednotřídní základní školu v Srní, poté v Hlinsku, kde 

také pokračovala ve studiu na místním gymnáziu. Odmaturovala v roce 1974, poté šla na lékařskou 

hygienickou fakultu UK v Praze, kde studovala sedm let. V 5. ročníku musela přerušit školu kvůli 

těhotenství. Kromě anglického jazyka se věnovala také studiu francouzského jazyka. V roce 1982 

začala pracovat v Nemocnici v České Lípě na interním oddělení, od roku 1984 do roku 2017 

pracovala v Novém Boru jako obvodní lékařka.  

2. Video  Scénář: 

Pamětnice…dobrý den, jmenuji se Lenka Šepsová…  



Pamětnice: 00:00-00:09  

1. vstup: Paní doktorka Šepsová má silné vzpomínky na období roku 1968, kdy ruská vojska obsadila 
celé Československo.  

Pamětnice: 00:09-02:00  

2. vstup: Budeme vám vyprávět příběh, který zažila naše hrdinka, kdy spolu s kamarádkou na 
výtvarném kroužku namalovaly portrét Alberta Einsteina. Dívky byly za tento banální čin vyslýchány a 
obviněny z toho, že propagují náboženství. Vzorec o teorii relativity namalovaný nad Einsteinovou 
hlavou E=mc² málem způsobil trojku z chování, což by znamenalo takový posudek, že nebudou moci 
studovat na vysoké škole. Tehdejší paní ředitelka byla neoblomná, ale na jejich stranu se postavil 
jejich třídní profesor, pan Ryšavý, ten, který o sedm let později, v době 100. výročí narození A. 
Einsteina (březen 1979), pohovořil do školního rozhlasu o životě a díle tohoto vědce. Přimluvení se 
tohoto úžasného a odvážného pana profesora, ale i dělnický původ samotné Lenky Košínové, byly 
nakonec důvodem k tomu, že posudek byl napsán tak, že se paní Šepsová studiu lékařství nakonec 
mohla věnovat.  

 Pamětnice: 02:00-05:26  

3. vstup: Ve svých 24 letech se provdala za pana Miroslava Šepse, který vystudoval UK v Praze, obor 
knihovnictví a vědecko - technické informace. Svatba se konala 10. 11. 1979 v Hořicích, následně i ve 
stejný den v kapličce v Ostroměři. Paní Lenka Šepsová podepsala v červnu 1989 petici Několik vět. Po 
revoluci v roce 1989 byla spoluzakladatelkou hnutí Občanské fórum (OF) a v červnu roku 1990 se 
stala poslankyní České národní rady (zdravotní a sociální výbor). V roce 1991 měla možnost stážovat v 
parlamentu některých států v USA a také studovat anglický jazyk v New Jersey. Ve Washingtonu 
navštívila federální instituce včetně Kongresu, Senátu, FBI, Pentagonu. Měsíc strávila v parlamentu v 
Bostonu. V Centru pro východoevropská studia na Harvard University přednášela v anglickém jazyce 
o revoluci 1989 v Československu.  

Pamětnice: 05:26-11:52  

4. vstup: Od roku 1982 žije se svým manželem v Novém Boru.  

Paní Lenka Šepsová má velmi ráda cestování a k jejím nejoblíbenějším místům patří Přední východ, s 
dcerou procestovaly Sýrii, ráda jezdí do Turecka, dalším velkým zážitkem bylo Mexiko, Belize, 
Guatemala a Honduras. Kromě těchto zemí navštívila dalších 24 zemí. K jejím zálibám patří také 
dějiny, historie umění, film, knihy a miluje westerny i Divoký Západ.  To byl příběh paní MuDr. Lenky 
Šepsové. Jejím celoživotním mottem je: „Nic netrvá v světě věčně, jenom blbost všeobecně.“ A stále 
se drží hesla: „Musíš za svou pravdou stát.“  

 

3. Poděkování 

Chtěli bychom poděkovat paní ŠEPSOVÉ za čas, který s námi strávila, za ochotu svěřit nám důležité 
momenty svého života a také naší paní učitelce Kateřině Maškové, která nám velmi pomohla, 
protože bez ní bychom nic takového nezvládli.  

 


