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„Osobně se hrdě a s úctou hlá-
sím k odkazu vůdčích osobností 

našeho tehdejšího odboje v čele 
s pozdějším prvním českoslo-

venským prezidentem Tomášem 
Garrigue Masarykem. Považuji 
současně za nutné vyzdvihnout 
tisíce řadových českosloven-
ských legionářů, našich krajanů, 
kteří v dobách nejtěžších svou 
obdivuhodnou silou a hrdin-
skými činy udržovali při životě i 
pouhou myšlenku samostatnos-
ti našeho národa. Jejich jména 

nejsou v historických pamětech 
zmiňována tak často jako Masa-
ryk, Beneš či Štefánik, jejich zá-
sluhy na poválečném uspořádání 
Evropy by však měly být připo-
mínány nejen v České a Sloven-
ské republice, ale i v rámci celé 
Evropské unie. Tak jako v kaž-
dodenním životě, následek ne-
nastává bez příčiny. K vyhlášení 
samostatného československého 
státu by tak bývalo vůbec nemu-
selo dojít, kdyby se právě před sto 
lety, v roce 1914, nezformovaly 
Československé legie,“ řekl inici-
átor výstavy Ing. Oldřich Vlasák.
Jak výstava přibližuje, před první 
světovou válkou žily v zahrani-
čí tisíce Čechů, kteří dobrovol-
ně vstoupili do Spojeneckých 
armád. Ještě před odchodem 
Masaryka do zahraničí tak ve 
Francii a carském Rusku vznik-
ly první vojenské jednotky tvo-
řené našimi krajany. Ti právě už 
v roce 1914 sváděli tuhé boje a 
nebáli se zaplatit i cenu nejvyš-
ší za naši svobodu. Shodou okol-
ností na den přesně 19. listopadu 
1914 prodělávala Česká druži-
na křest ohněm na ruské frontě 
nedaleko Tarnova v současném 
Polsku. I tato akce odstartovala 
řetězec úspěšných akcí, na jehož 
konci jsme po několika staletích 
přestali být druhořadým náro-
dem ve vlastní zemi. 
Nebyla to však pro náš národ 
zkouška poslední a naši samostat-
nost jsme si museli vybojovat a 
vytrpět ještě několikrát. Zaháje-

ná výstava na počest stého výro-
čí vzniku Československých legií, 
kterou plánuje místopředseda Ev-
ropského parlamentu Ing. Oldřich 
Vlasák ukázat v příštím roce v ně-
kolika městech České republiky, 
tak v sobě skrývá jeden nelehký 
cíl a aktuální výzvu. „Neztrácejme 
historickou paměť! Vzpomeňme, 
jakou oběť museli naši krajané 

položit za to, aby se Češi a Slo-
váci stali demokratickým a sebe-
vědomým národem. Posuzujme 
i dnešní politický a společenský 
vývoj majíce na paměti naši boha-
tou historii, neboť ztráta svobo-
dy a demokracie je reálná v každé 
době,“ komentoval současný po-
litický vývoj v České republice 
Ing. Oldřich Vlasák.

U překladů nikdy neděláte dvakrát to samé
Francouzka žijící přes 
devět let v Česku 
ovládá čtyři jazyky, 
z nichž překládá 
do francouzštiny. 
Na té práci mě 
baví, jak je pokaždé 
jiná, a jsem pánem 
svého času, říká 
Stephanie Lenormant, 
jež spolupracuje 
s překladatelskou 
agenturou Orange Tree.

Jak dlouho překládáte a jak jste 
se k této profesi dostala? 

Překládám pět a půl roku a k překládá-
ní jsem se dostala náhodou. V té době 
jsem v Praze hledala práci a nic jsem 
nenašla. Mám ráda jazyky, začala jsem 
tedy překládat, abych si vydělala peníze. 
Zjistila jsem, že se mi to líbí, že to chci 
dělat a šla jsem do toho naplno. Na za-

čátku jsem oslovovala agentury, později 
jsem dostala klienty přes známé, kteří 
mě doporučili. Jsem také členem Jedno-
ty tlumočníků a překladatelů a někteří 
klienti si mě našli tam. 

Jaká je Vaše jazyková nabídka? 

Překládám do francouzštiny, a to z an-
gličtiny, němčiny, češtiny a slovenštiny. 

Co se Vám na překladatelství líbí, 
že jste u této profese zůstala?

Jazyky mě baví. Když jsem začala překlá-
dat, došlo mi, jak hodně je to flexibilní 
práce. S dětmi je to ideální zaměstnání. 
Je to rozmanitá práce. Nikdy nedělám 
dvakrát to samé, respektive skoro nikdy. 

Specializujete se na kratší texty nebo 
delší překlady, například knížky?

Dělám vše. Může to být jedna věta, ale 
překládala jsem i knihu a část knihy. Po-
dle toho, co mi nabídnou agentury.

 Ale některé obory vůbec nedělám –
medicínu, techniku, automobily – proto-
že v tom se vůbec nevyznám. Neznám 
pojmy ani v češtině, ani ve francouzšti-
ně. Byla by to pro mě obrovská ztráta 
času – každé slovo si vyhledávat a nako-
nec si nebýt jistá, zda je správně použito. 

Ráda dělám právo a líbí se mi, když 
dostávám smlouvy nebo rozsudky, mám 
k tomu blízko. Líbí se mi politika a také 
cestovní ruch - vždy se z toho něco na-
učím o České republice nebo o Praze. 

Dostávám k překladu životopisy a diplo-
my studentů, kteří odcházejí studovat 
do Francie, dělám také hodně pojištění, 
finance a bankovnictví.

Zmínila jste, které obory nepřekládá-
te, nicméně opačně: Je nějaká práce, 
kterou byste raději odmítla? 

Jednou mě kontaktovala jedna agentu-
ra, zda bych nepřeložila erotické stránky. 
Řekla jsem ne. Všechno je možné, ale 
toto je asi ta nejhorší nabídka, kterou 
jsem kdy dostala. Překládala jsem napří-
klad z angličtiny do francouzštiny krabici 
od počítače, to bylo strašné. A také jsem 
dělala překlad dokumentace pro dveřní 
kliky. To už nechci dělat. 

Ale to bylo na začátku, když jsem ješ-
tě nedokázala odhadnout, zda je to pro 
mě jednoduchý text. Dnes už mám zku-
šenosti a vím, že když dostanu nabídku 
na takový text, ani se na něj nemusím 
dívat a odmítnu. 

Naopak vím, že když dostanu k překla-
du smlouvy nebo rozsudky nebo cokoliv 
právního, je to moje parketa. Sama si vy-
beru, co chci a jsem schopná dělat.

Není tedy Vaše chyba nebo povýšenost 
odmítnout zakázku? 

Ne. Proto agentury volají. Ptají se, jestli 
máme čas a zda jsme schopní to udělat. 
Každý nemůže dělat právo a současně 
techniku.

Takže k překládání nemusí mít člověk 
univerzitní diplom? Záleží spíše 
na citu, jaký máte pro jazyk, a na Vaší 
slovní zásobě?

Když se ucházíte o práci ve Francii, vět-
šinou po Vás vyžadují diplom, v České 
republice je to jinak. Tady agentury po-
sílají testy, a pokud je zvládnete, zapíší 
si Vás do databáze a případně Vám pak 
dávají zakázky.

Jaké vlastnosti by měl mít překladatel? 
Napadá mě přesnost, rychlost a hlavně 
diskrétnost vůči klientovi…

Diskrétnost ano, ale to není to hlavní. 
Občas jde o citlivý překlad, ale většinou 
to tak není. 

Pro mě je nejdůležitější přesnost - pů-
vodně jsem právnička - a schopnost ma-
nipulovat s jazykem. Čeština nemá stej-
nou strukturu jako francouzština. Když 
překládáte do francouzštiny, musíte si 
hrát s větami a se slovy, tak aby to potom 
znělo francouzsky a mělo to stejný smy-
sl. A často se stává, že buď si překladatel 
neumí hrát s jazykem a překládá doslo-
va, nebo si hraje až moc a už nemůžete 
najít původní smysl. Nebo něco se zkrátí 
a ztratí v překladu. 

Vy když překládáte,  
máte korektora? 

Většinou ano. To je nutné, každý může 
dělat chyby. Já mám ráda, když překlá-

dá Francouz a koriguje jej Čech. Protože 
Čech většinou nemůže napsat text jako 
rodilý Francouz a já jako Francouzka ne-
musím vždy vidět skrytý smysl v češtině. 
Takže když takto spolupracujeme, jsme 
si jistí, že francouzština bude správná 
a čeština bude korektně přeložená.

Pracujete i pro překladatelskou 
agenturou Orange Tree. Jaká je Vaše 
spolupráce? 

Ráda s nimi spolupracuji. Když mají pře-
klad do francouzštiny, zavolají. Jsou vždy 
příjemní a vycházejí mi vstříc. 

Vy překládáte. Bavilo by Vás 
i tlumočení?

Je to jiné. Tlumočení je akčnější. Já s tím 
nemám zkušenosti a stejně bych mohla 
tlumočit pouze do francouzštiny, moje 
čeština zatím nemá potřebnou úroveň. 

Vaše Čeština je perfektní. Jak dlouho 
v Praze žijete? 

Devět a půl roku. 

Začala jste se učit česky, až poté, 
co jste sem přijela? 

Původně jsem se učila slovenštinu 
ve Francii, studovala jsem i rok v Brati-
slavě. Potom jsme se s manželem přestě-
hovali sem a slovenštinu jsem postupně 
vyměnila za češtinu. Ale nikdy jsem se 
ji neučila, neměla jsem učebnici nebo 
něco podobného.

právo, ekonomie, dokumenty EU, tiskové 
zprávy, reklamní texty, webové prezentace, 
obchodní korespondence

překlady a tlumočení, soudní ověření, 
jazykové korektury

zkušení překladatelé, jasné a příznivé ceny, 
odbornost, rychlost a flexibilita

zajistíme většinu světových jazyků

Orange Tree®

Specializovaná překladatelská agentura

Orange Tree | překladatelská agentura 
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2
metro Muzeum           | Tel +420 739 630 460
E-mail office@orangetree.cz | www.orangetree.cz

A C

Evropský parlament si připomíná 100. výročí vzniku 
Československých legií
V „předvečer“ významného výročí a v návaznosti na oslavy Dne 
české státnosti uspořádal místopředseda Evropského parla-
mentu Ing. Oldřich Vlasák výstavu ke stu letům od vzniku Čes-
koslovenských legií. Tato výstava připomíná hlavní události 
spojené se zahraničními čs. vojsky, které významně přispěly k 
formování českého a slovenského národa a předcházely vzniku 
našeho státu. 
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