
V mládí milovala
víkendy na chalupě
a hlavně svou práci
v rozhlase. Dnes se
Jaroslava Nováková
věnuje zahradničení
a denně nachodí přes
osm kilometrů.

VÁCLAVA BURDOVÁ

N a rozhovor si
přináší zahrad-
nické nůžky a po
něm míří rovnou
k růžovému keři

ve dvoře domova pro seni-
ory. Během dne toho stíhá
hodně. Jezdí na rotopedu,
denně nachodí osm a půl
kilometru, které si měří
krokoměrem, a zkontroluje,
jak je na tom údržba zahra-
dy. Jaroslava Novotná je
z mládí zvyklá pracovat
v rychlém tempu. Jako
technická redaktorka roz-
hlasového zpravodajství si
nemohla dovolit otálet.
A přesně to se jí na její mi-
lované práci nejvíce líbilo.
V rozhovoru zavzpomínala
na příjezd ruských tanků
i na tak zvané drbesy. Víte,
o co šlo?

V domově vás znají jako bý-
valou nadšenou pracovnici
rozhlasu. Čemu jste se tam
věnovala?
V rozhlase jsem pracovala
18 let jako technická redak-
torka. Není to píšící redak-
tor. Upravovala jsem pásky
do vysílání, které nahráli
zpravodajové. Byla to moc
pěkná práce. Moc ráda na ni
vzpomínám. I když teď kvůli
bývalému šéfovi nosím na-
slouchátko.

Nosíte naslouchátko kvůli
šéfovi z rozhlasu? Jak se to
stalo?
Byl to takový tlusťoch.
Všechny materiály musel
schvalovat. Vždycky přišel
a automaticky přidal zvuk
na plno. Já jsem při práci
nosila sluchátka. Byla to
vždycky obrovská rána do
uší. V rádiu jsem ještě sly-
šela krásně. Pak jsem po-

stupně začala přicházet
o sluch.

Co vás na vaší práci nejvíce
bavilo?
Byla to krásná práce. Přijí-
mala jsem zprávy od zpra-
vodajů. Nahrávaly se na pá-
sek. Dělala jsem si při tom
poznámky, kde se kdo pře-
řekl a podobně. Pak jsem
s tím šla do režie, a když
jsem se vracela do kancelá-
ře, tak už se zpráva vysílala.
Dneska už bych tam ne-
mohla dělat. Zprávy už
chodí rovnou do studia.

Čím vás tak nadchla práce
v rozhlase?
Každý den byl hned vidět
výsledek. Pracovala jsem
čtyři dny v týdnu. Nemohlo
se otálet. Zpráva by hned
zastarala. Všechno muselo
být aktuální. Dělali jsme
i půlhodinové pořady. Nikdo
nechtěl pracovat v pátek. To
se připravovala sobota i ne-
děle. Mně to nevadilo. Já
tam bývala až do večera a
kluci mohli jít do hospody.

Vydržela jste v rozhlase 18
let. To je dlouhá doba…
Dnes to lidé víc střídají.
Dříve jsem pracovala 20 let
v nakladatelství Svoboda.
To už je dnes zrušené. Vy-
dávali jsme velmi pěkné
knížky, třeba filosofii. Vedle
toho samozřejmě také Ne-
zvala a jeho Zpívám zpěv
míru. To byla daň době.

Proč jste z nakladatelství
odešla do rozhlasu. Jak jste
se k té práci dostala?
Do nakladatelství přišel
špatný šéf, takže jsem ne-
chtěla zůstávat. Tři roky
jsem dělala práci náborářky,
než mi otec sehnal práci
v rozhlase. Zůstala jsem tam
až do důchodu. Rozhlas
stále poslouchám, nejvíc
Prahu.

V čem spočívala práce
náborářky?
Jezdila jsem po středních
Čechách v rámci poštovní
novinové služby. Vždycky
jsem získala nejvíc zakázek,
protože jsem měla adresy
z nakladatelství. Pokaždé si
někdo něco koupil. Dělala
jsem německé časopisy

z NDR o ručních pracích.

Taky jste se věnovala ručním
pracím?
Moc ne. I když ráda jsem
pletla nebo háčkovala na
děti. Dříve to bylo běžné
a hlavně se to vyplatilo.
Dnes už je to velmi drahé.
Štrikovala jsem vždycky
u televize.

Na jaké období vašeho života
nejraději vzpomínáte?
Právě na práci v rozhlase.
Byla jsem jako ryba ve vodě.
I když to bylo velice rychlé
a trochu stresující. Já jsem
z toho ale nervy neměla.
Věděla jsem, že dělám ma-
ximum. Říkala jsem si, že
víc už toho udělat nemohu.

Vy jste velmi aktivní i teď
v důchodu. Čemu se v domo-
vě věnujete?
Trochu se starám o zahrád-
ku. I když oproti práci je to
trochu nuda. Všechno tu za
nás udělají.

O co všechno se na zahrádce
staráte?
Snažím se teď vypichovat
bodláky. Jsou tu dvě velice
pěkné zahrady. Dostali jsme
k nim i výklad, co zde roste.
Takže teď víme, jak se který
strom přesně jmenuje.

Věnovala jste se zahrádkaření
už v mládí?
Pocházím z Prahy, ale část
života jsem bydlela na ven-
kově. Tam jsem měla za-
hrádku. Prodali jsme chalu-
pu a odstěhovali jsme se
tam.

V domově jste letos vyhrála
soutěž v jízdě na rotopedu
Jedeme v tom společně.
Sportujete ráda?
Snažím se trochu hýbat.

Mám krokoměr a každý den
nachodím osm a půl kilo-
metru. To je zhruba čtrnáct
tisíc kroků. Měřím si to.

Na rotopedu také trénujete?
Každý den si dám zhru-
ba hodinku. Podle
toho, kolik mám
času a kolik na-
chodím kroků.
Musím našlapat
kilometry.

Tolik nenachodí
a nenajezdí ani
někteří mladí.
Dělala jste v
mládí turistiku?
Dělala. Mrzí mě
teď, že jsem nikdy nejela
nikam dál. Sjezdila jsem
akorát Středočeský kraj.
Hodně jsem ho projezdila,
když jsem dělala náborářku,
plus jsem měla v Berouně
chalupu. Každý týden jsme
tam jezdili. A když jsme
nemohli jet, byli jsme celí
nešťastní. Jednou jsme jeli
s dcerou do Tater a stýskalo
se nám hrozně po chalupě.

Jaké bylo vaše dětství v Pra-
ze?
To už si ani moc nepama-
tuji. Ale nestálo to za moc.

Co jste v dětství ráda dělala?
Ráda jsem se procházela po
Praze. Chodila jsem všude
možně, hlavně na starou
Prahu, tam se mi líbilo. Na-
vštěvovala jsem zahrady. Ty
byly volně přístupné. Vy-
růstala jsem v Michli. Cho-
dili jsme na ping-pong. Měla
jsem spoustu kamarádek.
Blízko byl Spořilov. Chodili
jsme tam na drbesy.

Co to znamená „na drbesy“?
Normálně jsme chodili na
ovoce. Česali jsme třešně.

Jaká historická událost vás
osobně nejvíce zasáhla?
Příjezd ruských vojsk v 68.
byl hrozný. Byli jsme na
chalupě a do Prahy jsme se
vraceli mezi ruskými tanky.
Bylo to velké překvapení.
Velmi nás to všechny za-
skočilo. I když moje babička
je vítala. Měla z toho zma-
tek. Nevěděla, proč se tak
najednou objevili. Pak byla
na maloměstě neoblíbená.

JAROSLAVANOVÁKOVÁ se narodila 27. srpna 1933. Vystudovala střední ekonomickou školu v Praze.
Pracovala v nakladatelství Svoboda aposléze v rozhlase. Dnes žije vDomověpro senioryChodov, kde
se věnuje zahrádkaření neboprocházkám. Denněnachodí osmapůl kilometru. Foto: Deník

Cestu z chalupy nám
zkřížily ruské tanky

Domov pro seniory Chodov

PDomov pro seniory Chodov
byl založen v roce 1990 a je-
ho zřizovatelem je hlavní
městoPraha.
PSvé služby nabízí hlavně
občanům se sníženou
soběstačností, kteří potře-
bujípravidelnoupomocajejim
nad 65 let.
P Jedná se o domov běžného
typu, který neposkytuje
zdravotnické služby.
PDomov má kapacitu 260 kli-
entů, přičemž se zde nachází

100 jednolůžkových, 53 dvou-
lůžkových a 18 třílůžkových
pokojů.
PAreál domova je tvořen třemi
budovami, které uprostřed
vytváří atrium se zahradou.
Prostředí je zde velice pří-
jemné, čemuž napomohla
i nedávná rekonstrukce.
PKlientům zde nabízí řadu
volnočasových aktivit, jako
jsou cvičení, hrátky s pamětí,
zpěv, umělecká tvorba či za-
hradničení.

V seriálu Příběhy praž-
ských pamětníků každou
sobotu přinášíme osobní
zážitky a příběhy lidí, kteří
žijí kolem nás. Vyprávění
našich babiček, dědečků,
rodičů a známých
i těch, kteří jsou už docela
sami. Přesto mají vzpo-
mínky, které by neměly
zapadnout. Tento díl seri-
álu i všechny předchozí
naleznete také na webo-
vých stránkách:
www.prazsky.denik.cz
a www.praha.eu.
Tento projekt vznikl za
podpory hlavního města
Prahy.

VDOMOVĚSENIORŮ sportuje na rotopedu. Je to její vášeň.

„Nejvíc
vzpomínám na

práci v rozhlase.
Byla jsem jako
ryba ve vodě.
Dělala jsem
maximum.“
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