
 

 

                                                                 Scénář k audioreportáži (5.ZŠ Příbram) 

 Zpracovaly :   Michaela Bartošová, Valentýna Falcníková, Karolína Hejná, Amálie 

Stejskalová 

             

Paní Barbora Stejskalová, rozená Kumešová, se narodila v roce 1948. Ráda vzpomíná 

na své dětství prožité v Praze, které strávila se svou o rok a půl starší sestrou Danou. 

Oba její rodiče pocházeli ze židovských rodin. Její otec Pavel přežil nacistickou  

okupaci díky své nežidovské manželce a maminka Vilma byla transportována do 

Terezína, kde prožila celou válku.  

,,,,MMáámmaa  řřííkkaallaa::  ,,,,NNoo  jjoo,,  ttaakk  jjssmmee  ttaamm  bbyyddlleellii  vv  ttoomm  TTeerreezzíínněě  nnaa  ttěěssnnoo  aa  mměěllii  jjssmmee  

ddoosstt  mmáálloo  jjííddllaa,,  aallee  ššlloo  ttoo..‘‘‘‘  

V dětství s rodiči chodila na dlouhé procházky po Praze a v zimě jezdili lyžovat 

na hory.  

,,,,NNaa  ttýý  ssttřřeeddnníí  šškkoollee  kkddee  jjsseemm  bbyyllaa,,  jjssmmee  ddookkoonnccee  jjeellii  ssee  šškkoolloouu  ddoo  AAnngglliiee..  AAnnii  jjssmmee  

nneevvěěřřiillii,,  žžee  ssee  nnáámm  ttoo  ppooššttěěssttiilloo  aa  bbyylloo  ttoo  zzaajjíímmaavvýý,,  aa  bbyyllii  jjssmmee,,  tteenn  NNeewwccaassttllee  ttoo  jjee  

ttaakkoovvýý  pprrůůmmyysslloovvýý  mměěssttoo,,  ttyy  lliiddii  žžiillii  vveellmmii  ppooddoobbnněě  jjaakkoo  mmyy,,  ssvvýýmm  zzppůůssoobbeemm..  JJssmmee  

bbyyddlleellii  vv  rrooddiinnáácchh  aa  aassii  ppěětt  ddnníí  jjssmmee  cchhooddiillii  ss  ttěěmmii  dděěttmmii  ddoo  šškkoollyy  aa  nnaajjeeddnnoouu  ssee  nnáámm  

zzddáálloo,,  žžee  mmyy  jjssmmee  vvzzdděěllaanněějjššíí  nneežž  oonnii,,  sseeččttěělleejjššíí!!,,  žžee  vvíímmee  mmnnoohheemm  vvíícc  zzee  ssvvěěttoovvýý  

lliitteerraattuurryy..‘‘‘‘ 

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy si ke studiu vybrala netradiční kombinaci 

angličtiny a norštiny, částečně i kvůli otci, který Norsko miloval. 

Opakovaně ji škola navrhovala na letní kurzy do Osla. Jednou byla dokonce 

navrhnuta  na roční pobyt na Islandu, kde se mluví jazykem podobným staré norštině, 

ale komunisté ji nikdy nepustili. Po dokončení studií učila na pražských středních 

školách a na jazykové škole.  

Dobu Pražského jara si velice užívala, vše bylo uvolněné, ale srpen 1968 byl pro 

všechny šok, nechápali to. Zpočátku se ještě smělo cestovat, ale v říjnu 1969 uzavřeli 



hranice. Na škole byli skvělí učitelé, ale postupně byli vyhozeni, protože neprošli 

prověrkami.               

V roce 1988 se jí podařilo odjet na necelé čtyři měsíce do Norska. Po návratu do 

Čech se zajímala více o politiku a poslouchala zakázaná rádia. Po 17. listopadu v roce 

1989  byla na pár demonstracích a tlumočila norským novinářům.       

  ,,,,VV  úútteerrýý  jjsseemm  ssllííbbiillaa  ttěěmm  nnoovviinnáářřůůmm,,  žžee  ppoojjeedduu  ddoo  BBrraattiissllaavvyy  ss  nniimmii,,  oonnii  mměěllii  

ddoommlluuvveennéé  iinntteerrvviieeww  ss  AAlleexxaannddrreemm  DDuubbččeekkeemm..  AA  sskkuutteeččnněě  jjssmmee  ss  nníímm  mmlluuvviillii,,  aallee  oonn  

bbyyll  ttaakkoovvýý  ssaammáá  ffrráázzee,,  aallee  mmyysslleell  ttoo  hheezzkkyy..‘‘‘‘ 

Měla i možnost tlumočit prezidentu Václavu Havlovi. S ním to bylo snažší, jeho 

myšlenky se dobře pamatovaly.  

,,,,BByyll  ttoo  kkrrááttkkýý  rroozzhhoovvoorr,,  aassii  ppřřeeddttíímm,,  nneežž  mměěll  ppřřiijjeett  nnoorrsskkýý  kkrrááll  aa  oonn  tteehhddyy  mmii  HHaavveell  

řřeekkll::  ,,,,JJáá  tteeddaa  nnoorrsskkyy  vvůůbbeecc  nneeuummíímm,,  aallee  mmáámm  ppoocciitt,,  žžee  řřííkkááttee  úúppllnněě  vvššeecchhnnoo,,  ccoo  jjsseemm  

řřeekkll..‘‘‘‘  TTaakk  ttoo  jjsseemm  mměěllaa  vveellkkoouu  rraaddoosstt..‘‘‘‘ 

V roce 1999 dostala nabídku pracovat na české ambasádě v Oslu jako tlumočnice a 

překladatelka. Zůstala tam šest let, další čtyři roky pak strávila na ambasádě v 

Dánsku. 

K norštině se v dnešní době stále vrací a závěrem nám chtěla sdělit: ,,,,JJáá  ssii  mmyyssllíímm,,  žžee  

ččlloovvěěkk  bbyy  mměěll  ssee  ssnnaažžiitt  bbýýtt  ooddppoovvěěddnnýý  ssáámm  kk  ssoobběě  aa  kk  ssvvýýmmuu  žžiivvoottuu  aa  ttoo  ssee  mmii  zzddáá,,  žžee  

jjee  ssttrraaššnněě  ddůůlleežžiittýý..‘‘‘‘   


