
S láskou v hrdle 

 

Psal se rok 1950, začala jsem studovat vysokou školu, fakultu přírodních věd Univerzity 

Karlovy.  Jak se říká: „Člověk míní osud mění, v druhém ročníku mého studia jsem 

otěhotněla. Rok po narození syna jsem ještě jezdila na přednášky a snažila se vše zvládnout. 

Studia přírodních věd jsem nakonec v 3. semestru ukončila. Vzhledem k tomu, že jsem velmi 

záhy potřebovala zaměstnání po mateřské dovolené nastoupila jsem v roce 1954 do 

Jihočeského divadla jako sboristka Od mládí jsem chodívala na zpěv (od15 let) a to 

soukromě, později na konzervatoř v Praze. Chodila na hodiny zpěvu Konstantin Karenin, 

který byl profesorem zpěvu i Karla Gotta. Zpívat jsem začala od svých 15 let. „Pěvecké geny“ 

sehrály svou roli. Tatínek byl žákem Emila Buriana, zpíval v opeře v Českých Budějovicích. 

Mou kariéru, ovlivnil požár divadla. Účinkující Jihočeského divadla nějakou dobu našli azyl 

v domě ROH (dnešní Metropol). Pamatuji si , že požár byl tak veliký , že se kostýmy 

rozpadaly od rozžhavených zdí. Požár vznikl tehdy asi od zkratu v elektrickém vedení. Na 



nové divadlo se tenkrát mělo vybrat 120 mil. korun (mělo stát na dnešním Mariánském 

náměstí 

Práce sboristky byla krásná. Do divadla jsem chodila kolem 9 hodiny, a to na zkoušky cca do 

13 hodiny. V té době jsem dojížděla z Hosína u Hluboké nad Vltavou, kde jsem se svou 

rodinou bydlela u rodičů v krásné prvorepublikové vilce. V případě, kdy jsem měla 

vystoupení chodívala jsem ½ - 1 hodinu dříve z důvodu líčení a oblékání. Představení bylo 

většinou od 19.30 později už od 19 hodin. Moje role byly krásné zpívala jsem 3.žínku 

v Rusalce, postavu Martinky v Hubičce, Olgu v E. Oněginovi, Suzuki Madame Buterfly ,v 

Bludném Holanďanovi Mary,  Hátu  v Prodané nevěstě ,roli Vaška tehdy hrál Jiří Ciesler. 

Zpívala jsem jako sboristka, ale několikrát i jako sólistka. Za svůj život jsem potkala řadu 

osobností Eduarda Hakena, Marii Podvalovou, Karla Rodena st. a další. 

Má oblíbená árie byla v Rybově mši zpívala jsem v té době s nejlepším operním pěvcem 

Beno Blachutem (operní pěvec ND).   Při vystoupení v „Podivném manželství“ jsem hrála roli 

tety, zpívali jsme v Maškarním sále v českokrumlovského zámku, můj kolega se nešikovně 

otočil a halapartnou jsem dostala do obličeje, naštěstí bez následků. Zpívala jsem vždy 

mezosoprán, což byl hlas pro takové dramatické role.   

V divadle jsem pracovala skoro 42 let: když mi bylo 60 let odešla jsem z divadla, s výukou 

hry na flétnu jsem pokračovala do svých 80 let. Vyučovala jsem v KD Slavii na flétnu a 

klávesy. Vzpomínám si, že ke mně chodily děti lékařů, politiků, ale i nadané děti z vesnice.  

Měla jsem to štěstí, že můj koníček se stal mou profesí. Můj sen stát se zpěvačkou a předávat 

své zkušenosti dál se naplnil. 

Když bilancuji nad svým životem, život jsem prožila jako naplněný, a nejen ve své profesi 

jsem rozdávala radost a lásku. 

 

Moje životní motto vždy bylo: „Vlídným slovem se dá změnit situace“. 

 

 

 


