
Životopis – paní Marie Krausová 

 

Paní Marie Krausová se narodila 17. března 1942 v Praze. V té době probíhala druhá světová 

války, ale protože jí byly pouhé tři roky, moc si z této doby nepamatuje. Na dětství má paní 

Krausová krásné vzpomínky, přestože byla jedináček. Její maminka byla velmi pečlivá a 

s Marií často chodila ven.  

 Ve škole patřila k šikovným žákům. Po základní škole pro ni bylo složité dostat se na 

gymnázium, protože její tatínek nebyl ve straně. Vše nakonec dobře dopadlo a nastoupila na 

gymnázium v Hellichově ulici což bylo Nerudovo Gymnázium. Zde začala chodit do 

turistického oddílu což byl vlastně tajný skauting. Tam to měla velice ráda a našla si tam 

nejlepší přátele.  

 Krásné vzpomínka má také na to, když od tatínka dostala kánoi. Když si to šla zkusit 

do loděnice na veslařském ostrově, naproti plaveckému bazénu v Podolí, viděla trénink osmice 

na veslici, až na to, že jedna jim scházela. Velmi ji potěšilo, když jí nabídly, aby to šla zkusit 

s nimi. Bylo to uprostřed týdne a v neděli se konaly závody a my jsme je vyhrály. Díky tomuto 

celé Gymnázium proveslovala. 

 Po Gymnáziu se hlásila na medicínu což u nich v rodině tradicí. Tam se bohužel 

nedostala. Byla ale přijali na obor zubní lékařství, které studovat nechtěla. Přesto tam 

nastoupila a ve třetím ročníku přestoupila na dětské lékařství.  

 

 Jako lékařka pracovala v pohraničí Karlovarského kraje, kde očkovala každé dítě, které 

proběhlo kolem.  

 V roce 1968 nastoupila na vlak do Anglie. S sebou neměla lístek, peníze v podstatě nic. 

Ve vlaku jí ale lidi pomohli a vystoupila ve Wessexu. Její maminka jí psala zoufalé dopisy, 

proto se Marie nakonec vrátila.  

 Když se jí narodila dcera, začala dělat na poliklinice v Motole.  

 Paní Krausová se vždycky chtěla podívat do světa. Hlásila se na humanitární akce. 

Jednoho dne jí zavolali, že se uvolnilo místo v Zambii. V Zambii nastoupila na lékařskou 

fakultu, kde dostala na starost oddělení tuberkulózy.  

 Když přijela zpátky do Čech tak se vrátila na stejné místo v Motole.  

 Paní Krausová napsala i dvě knihy: Lékařkou v Zambii a Lékařkou v Bangladéši. 

 


