
PANÍ JARMILA STOJČEVSKA

narození: 21. duben 1949
povolání: učitelka, básnířka, překladatelka
národnost: Česká republika

Jarmila Stojčevska se narodila v Praze, ale celé své dětství a
dospívání prožila ve Staré Boleslavi. Svoji lásku k jazyku, knihám a
básním možná získala už od svého tatínka, který pracoval jako
typograf. Už ranných let publikovala v novinách (např. v Městském
zpravodaji, nebo školním časopisu Občasník) a chtěla se stát
spisovatelkou. Spolu se svými dvěma sestrami také hrála divadlo. A
jedna její sestra u divadla zůstala, druhá se stala lékařkou. 

Vždy měla dobré studijní výsledky, proto její další kroky směřovaly na brandýské 
gymnázium a poté i na Karlovu Univerzitu, kde vystudovala pedagogickou fakultu, obor 
Hudební výchova a český jazyk. Poté započala její profesní dráhu učitelky na Základní škole 
ve Staré Boleslavi. Přelomem v jejím životě byl okamžik, kdy se vdala za Makedonce, očního 
chirurga. Spolu s ním odjela v rámci pomoci rozvojovým zemím do Libye, kde celá rodina, tedy 
i se svými dětmi, zůstali celých 5 let. Poté se vrátili do manželova rodiště, do Skopje v 
Makedonie. Zde paní Stojčevska překládala české a slovenské knihy a filmy. Bylo jich více než
sto, například seriál Vesničko má středisková, knihu Václava Havla – Dopisy Olze, nebo např. 
básně Otokara Březiny. Vydala zde svojí první sbírku básní, makedonskou, v překladu Čekání 
na den.

Na začátku 90. let po smrti svého manžela a z důvodu začínající
balkánské války se rozhodla se svými dvěma syny  vrátit se do České
republiky.Následně pracovala 6 let na Základní škole na Výsluní v Brandýse.
Pak byla přes 20 let ředitelkou ve staroboleslavské základní škole. V roce
2006 vydala básnickou sbírku Nedopalky slov. Počínaje rokem 1998 je stálou
členku poroty literární soutěže Macharův Brandýs a pořádá také veřejná
čtení. 

Ovládá angličtinu, němčinu, ruštinu, dále umí makedonsky, srbochorvatsky, arabsky a 
má státní jazykovou zkoušku ze slovenštiny.

Zúčastnila se prvního ročníku soutěže Zlatý Ámos v roce 1994, kam jí přihlásili žáci ze 
ZŠ Na Výsluní. Zde se dostala až do finále.


