
Životopis – Barbora Stejskalová 

Barbora Stejkalová, rozená Kumešová, se narodila 12. prosince roku 

1948 v Praze, kde vyrůstala se svou o rok a půl  starší sestrou Danou. 

Oba její rodiče pocházeli ze židovských rodin. Jejich židovský původ 

jim život ve válečném období neulehčil. Maminka byla 

transportována do Terezína, kde přežila celou válku. Tatínek válku 

přežil díky své tehdejší nežidovské manžele. Židovské tradice a zvyky 

se v rodině nedržely. 

Její sestra Dana byla velice aktivní, a tak ji brala všude sebou.  V dětství s rodiči a jejich 

kamarády chodili v létě na procházky a na výlety a v zimě jeli každý rok na týden na 

hory. Nebylo to běžné a obě sestry z toho byly nadšené.  

Paní Stejskalová nacvičovala se svojí třídou na spartakiádu, ale 

nikdy je nevybraly. Obě dvě hrály košíkovou. Během studia na 

střední škole se účastnila zájezdu do Anglie. V Anglii zjistila, jak 

jsou  tamní lidé ,,zaostalí“ v  literatuře.  

V roce 1969 se zúčastnila pohřbu Jana Palacha.  

Po střední škole šla studovat Filozofickou fakultu Univerzity 

Karlovy, kde si vybrala neobvyklou kombinaci anglického 

a norského jazyka. Promovala v roce 1974. Norštinu si vybrala kvůli otci, který Norsko 

miloval. Dostala návrhy od školy na letní kurzy do Osla ale komunisté jí to nikdy 

nedovolili.  

Zúčastnila se i pohřbu Jana Patočky, ale Chartu 77 nikdy nepodepsala. 

 

Po dokončení studia šla učit na pražských školách a na 

jazykové škole. V roce 1988 se jí podařilo odjet do Norska. Po 

té se zajímala více o politiku. Poslouchala zakázaná 

rádia.Listopadové události prožila v Praze, účastnila se i 

několika demonstrací a měla možnost tlumočit i pana 

Dubčeka pro norské novináře.  

Listopadové události prožila v Praze, účastnila se i několika 

demonstrací a měla možnost tlumočit i pana Dubčeka pro 

norské novináře.  

Po Sametové revoluci tlumočila norskému králi.  Krátký rozhovor tlumočila i prezidentu 

Václavu Havlovi a je na něj velice hrdá. Poznala i druhou ženu Václava Havla Dagmar.  

Šest let pracovala jako tlumočnice v České Ambasádě v Oslu a poté čtyři roky v Dánsku. 

I teď se k norštině a angličtině stále vrací. 


