
Životopis paní Císařové 
• Narodila se v roce 1940 (její rodiče utíkali před Němci) 
• Dětství prožila v Žabokrkách u Hronova (i přes válku na něj ráda 

vzpomíná) 
• Doma měli děvče na výpomoc – Hertu – se sestrou ji nesnášely 
• Zažila odsun Němců – velmi ji to zasáhlo 
• K divadlu přičichla už v raném dětství – poprvé, když jí byly 3 roky 

a herci z Prahy hostovali v Hronově 
• V roce 1946 přišlo první znárodnění, ona to ale skoro vůbec 

nevnímala, stejný rok nastoupila do školy. 
• Volbám v roce 1946 nerozuměla, její rodiče byli nervózní, změn 

ve společnosti si začala všímat až postupem času – zrušení 
skauta, rozdělení tříd na holky a kluky, začerňování jmen 
v učebnici, povinná ruština v páté třídě, zákaz zpívání oblíbených 
písniček prezidenta Masaryka atd. 

• V roce 1953 končila základní školu a celá rodina se odstěhovala 
do Prahy 

• Studovala gymnázium v Praze 
• Na střední škole zjistila, že je členkou SSM, do té doby to vůbec 

nevěděla 
• Maturovala v 17ti letech, na vysokou školu nastoupila 

neplnoletá, hlásila se na DAMU a na ČVUT 
• Byla jedna z 8 studentů, co se dostali na umělecký obor na DAMU 

(hlásilo se jich 600), tam také nastoupila 
• Její nastávající muž, který studoval režii, odešel na 3 roky na 

vojnu, zjistil že tam po nich při cvičení stříleli ostrými náboji, tak 
vrazil pár facek nějakému vysoce postavenému vojákovi, odseděl 
si trest a zbytek vojny odsloužil v jiném útvaru 

• Po dokončení DAMU pracovala mnoho let hned v několika 
divadlech 

• Kvůli těžce nemocnému synovi musela z divadla odejít 
• Rodina začala mít málo peněz 



• Paní Císařová pracovala z domu, ale i to jí nakonec režim 
neumožnil, nemohla dát syna do školky, neboť neměla oficiální 
zaměstnání, ale nemohla se nechat zaměstnat, protože nemohla 
najít pro syna školku, byl to začarovaný kruh 

• Nakonec jí označili za invalidní, protože měla tři děti a získala 
práci 

• Byla zaměstnána na úřadě mluveného slova, až do roku 1989, kdy 
byl po revoluci zrušen, ale jí to nevadilo, věděla, že jestli tenhle 
úřad zrušili, tak je změna režimu definitivní 

• Poté až do 80ti let dělala s manželem redakci knih 
• Nyní žije se svým manželem v domku v Černošicích u Prahy  

 

 
Letecký pohled na vesničku Žabokrky 
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