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lffilY roce 1968 jste na-
zpíva|a píseň Modlitba pro
Martu, kten{ se stala sym-
bo|ickou pímí pnoti ruské
okupaci. Kdy vám komu-
nisté nazrraóli' že jste pro
ně frnem v oku?

' ,x.o začďo pozvolna od
dubna v roce 1969, kdy pan

doktor Gustav Husiák vy-
blásil normalizaci, a
postupně jsem se do-
slýchala Že mě pře-
stráyají vysflat v rá-
ďu, nebo v televi.
zi. Končilo to tíIřt
že uŽ se nemám
ani líčit' kdyŽ jsem
se phystala natií
čet jede.q z posled-
ních dílů seriá]u Pí.
seň pro Rudolfa Itr...

|!ffil Vaše pos|ední
vystoupení by|o 2iI.

ledna 1970 v Ostra-
vě.ŘeHivám,pročuž

zpíuat?
Tehdy žádný

; důvod nebyl, ale pak
'jsmo měli mí1jako Gol.
den Kids 22 Yystoupení

: na Slovensku a Pragokon-
cert niím sdělit, že nikam

nepojedeme' Pý existova-

!y.nějaké m.oje kompro-
mifující fotky a František

tlÍabat' ktery byl ředi-
telem v Pragokoncer-. 
hr teprve asi.ři,nďě-

le.-mi to zathl."
|.Ťffil on byl komunista?

. ,]ttevÍnr' ďe jgho před.
chůdce, ktery to šňůru po-
ďepisoval, mě pustil' IŤa.
bď ne' Ten drŽel .v ruce fot-
lcy, na kreých jsem údaj-
ně měla.bý nahá s Alexan-
drem Duft.ekem, ale b;I.Úo

napÍost9 někdo jiný {aždo;
pádně já jsem ty snímlly ani
neviděla. Viděl je pouze Vác-
lav Neckiíí kteÉmu je uka-
zovah, a měl potwdit, že to
jsemjá' odvětil. že to, jest-

|i jsem to já muŽe říct ako-
rát můj rnanžel Jan Němec,
kterého jsem si vzďa v roce
L969.*
fffiAtohoseptali?

.Ne."
liffil Co jste si pomyslela,
kdý vrás chtěli takhle zdis-
krediúovat?

,Bylo nrís více. kteří při-
šli o práci. Věděla jsern" Že

to bude důsledek normďi-

1aae."
@ Vy jste nakonec ten
spor vyhnála Ukázďo se'
že na fotkách nejst,e Yy...

,J'{o to jo."
ffia ste;no jste nemohla
zpívat...

,"Ani jsem se o to nesna-
ž:la'"
lffiJakto?

'Za mnou chďili noviniíň
a ří<ali: Paní Kubišová buď.
te rozurnná. Když podepíše-

te- podporu normďizďnímu
režimu. budete zpívat do dd.
ne. Řekla jsem jirn aby mi
tam nechďi dokumenty, co
chtěli podepsat, ďe nic jsem
jim newátila. S takovým re.
ámem jsem se spolčovat ne-
chtěla...
|]lffi Nebyto vrím líto vzdát
se kariéry?

,J.{ebylo, zrovna jsme se

stěhovďi z pražského by'tu'
i livůli tomu, že jsem si fr
natÁčeni Revue pro náslď-
níka trůnu poříďla oslíka a
fenu boxerky, ještě ke svy'm
dvěma pudlíkům. Př€sunuli
jsme,se na venkov na Slapy
do letn*ro domu Ja4a Něm-
ce. Byla jsem ráda" že se s

režimem nemusím bavit.
Byla by ostuda spolupraco-
vat s těmi papďiíši...
r,Fl,v jakém smyslu? Ze
by se na vás okolí ďívďo
pohoršeně?

,Nevírn" jak by se na mě
dívalo okolí, ale já bych to
nepřenesla fres srdce...
lffi Přišla jste o nějaké ka.
manády amámé,když vás
takto reám odepsal?

'Ne' 
já jsem to nezkou-

mal4 protože jsme se frestě-
hovali na Slapy. Akorát tam
kolem nás přibývďi kolego-

vé zbratňe, kteří měli stejně i nou díInu' Vzďa jsem si viár-
jako já vymďováno... i ku domů' pak jsem to slepi-
|ffil vy jste pak š|a lepit i 14 odevzdďa a dostala pení|ffi Vy jste pak šla |epit i 14 odevzdďa a dostala pení
sáčlry na hračky. I|r pnáci i ze. Po patnácti měsícíchjim
jstc ď vybrala sama, nebo i strana-nařídila, Že pro Kubi-
vámtoněkdopřidě|il? i šovouůsáčkynebudou.To

,'1\4oje maminka se náho- i mi prozradil tamní persona-

dou dozÝěděla od jednoho i lista. Režimu asi vadilo, že

zákazlllku pracovďa v Ce- ! jsem si vydělala dva a pul
leÍrévSupraphonu,žedn:ž- i . ři tisíce' což byly úplně
stvo Směr hledá pracovní- : nádhemé peníze' pruměmý
ky. Takjsem tam nastoupila i plat byl asi 800 korun. Poté
apráci jsem si vozila domů... : jsem chvíli aspoň montovala
|'ffi Nemusela jste tam se- : hačky' ďetamužnebylytak
dět osm hodin? i pěkné peníze..l

,J.{e, oni tamneměli žád- @

INZERCE

děti i domácí maztíčky a praktiČnosti ochrana
před něčitotami, udrŽení teptoty Vody, koupání za
špatného počasí. Vybírat můŽete z mnoha druhů,

od nízkých designových zastřešení po Vysoká

zastřeŠení, pod kteými můŽete chodit.

To vše u nás V ALB|XONU! www'albixon.cz

Zastřešeni bazénu je htavně o bezpeČnosti pro Vaše

najdete
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|ffilNedívali se na vás vaši
tamější spolupracovníci
překvapeně, že děIáúe ta-
kovou práci?

,,To nevím, kdo by se na
mě koukal' protoŽejsem žila
prakicky v ústraní. Maxi-
miálně jsem chodila za ma-
minkou do Celetrré a pak
isem zase iela na Slapv.""rm 

lar ías zák- tiiuli .o-
ďče?

,,N4oje maminka sti{la na
mojí snaně. Co jsem uděla-
14 to mi schvá]ila...
|-ffilA neřfoďa vr{m: Kdy-
bys nezpívďa takové pís-
ničky' tak ses mohla mít
lépe?

.Ne neřftďa. V mém oko.
lí mi nikdo neříkď, že jsem
měla dělat něco jinak. \čich.
ni byli stejného založení.,,
lffilTakže jste |epila sáč.
Iry' pak montovďa hračky
a pak jste nastoupila kam?

''Jako 
písařka do Výstav-

by síďišť. Nrísledně jsem
otěhotrrěla. Roku 1971 jsem
v osmém měsíci těhotensM
potatila a při operaci prožila
klinickou smrt. o rok pozdě-
ji jsme se rozveďi. Jan Ně.
mec byl donucen odejít do
USA."
lffi A v rtlc'e t974 jsúe se i
vdďaza Jana MoraYce.

,,V roce 1975 jsme se fre-
stěhovď do obce Pohled na
Vysočině. Pak už jsem vědě-
la. že se ke zpívmív žádném
případě newátím, a na kon-
ci roku 1976 jsem podepsa-
laChutul7."
r'ffi Nebá|a jste se, že vám
úen podpis ub|fií?

,,Co by se mi moh]o sLát?
Maxirnálně by mě zavřeli'
Maminka mi vŽdycky řil<'a-

la: Marto, přestaň kouřit. To
tě bude hodně mrzet v krimi-
nďe. Jájsem jíříkďa: Mami,
nebúde. já nepřestanu kouřit
a nezavřou mě. A nezavřeli...
|ffil Ale tatínka zavřeli...

..Můj otec byl zavřený
v roce l9ó0, ďe jenom na
pár měsíců. Dělď ve Vďď- i

óích vězeňského dokora... i
lffi Pak už se snařjl být
rzorný?

..To nevím. on se pak zno-
lu oženil. Nďi se rozvádě-
li' kdyŽ mi bylo devatenáct
a mému bratrovi sedmnáct...

ffi'V,nS bratr emigroval

i*iiii$
rt'X;i
;,Í|;šj]s

v roce 19ó8. Vy jste neměla
takovou potřebu?

,Ne. V roce 1917 mi po-
licajti nabízeli, abych ďjela,
ďe já jsem to !'yuít nechtě-
la" protoŽe bratr žil v Kana-
dě a tady byla moje mamin-
ka s babičkou a ty jsem ne-
mohla opustit."
lffi Pak se vám a Janu
Moravcovi 1. června 1979
narodila Kateřina...,

'Áno. o dva roky pozdě-
ji jsem se s Moravcem roz-
vďla a po mateřske jsem na-
stoupila na místo referentky
zase do Výstavbv síďišť...
ffi poálávďí vás taiú
lidé?

'Áno' byli na mě hrdí a
byli rádi' že mě tam mají. I
pan ředitel...
lffi takže sympatizantů
bylohodně... .

'Byli ráď' že se vracím
do společenského žiyota.
By|a jsem matka samoŽivi-
t€lka která se starďa o dce-
ru. a měla jsem k ďspozici
pouze íraminku, protože ba-
bička nám umřela. Navíc mě
sem tam sebrďi na výslech...
llffiProč?

'No já jsem se ptala Vác-
lava Havla' co se děje v ď-
senfu, když jsem tak často
zvaná na ýslech. A on říkď,
žer:ayí.,.
|ffiNacosevrísPffi?

.To byly otázky' kdyjsem
nevěděl4 co odpovědět...
|ffiNapříklad?

,,fieba se mě ptali, co
budu dělat' kdyŽ nepůjdu na
prvního máje do pruvodu.
Takjsem řekla, že půjdu na
plovárnu, když bude hezké
počasí. Rekli, Že ne' že budu
na výslechu. Takjsem se ze-
ptala. jestli si můŽu vzít s se-
bou pletení, a oni, Že ano.'.
rffi Kvu|i výslechům jste
občas nemohla vyzvednout
dcenr ze školky, že?

'Áno' paní učitelka pak
s ní musela čekat, než si pro
ni k večeru doidu...
|lffi maa ;stě někdy pocit,
že se neuživíte?

,Ne. Jako referentka jsem
měla docela slušné peníze a
občas jsem dí<y svému jmé.
nu pro Výstavbu síďiŠť q-
jďnďa něco, co by se jiné
referentce asi nepodařilo...
|Tffi Takže vrím.vaše jméno

pomáhalo''i když jste by|a
zakáuaná?

.Áno. porníhalo mi i
v dobách takzvaně zlých...
|ffiA jakmi|epřišásame'
tová revdJuce, bylajste po
volána na balkon Melan-
trichu 21. |isúopadu 198p'
abyste zazpívďa Mod|itbu
pmMartu...

''To se vždycky opotírrr"
jen když si na to vzpome-
nu' Polila mě hruza a děs'
Já jsem to vůbec nďekďa.
ondřej Vetchy pro mě teh-
dy přišel do kance|áře,žetĚ,
poťebuje Václav Havel. Do-
1eď mě do Melantichu, Jiří
Cemý mě popostčil na bď-
kon, já jsem viděla narvané
Václavské náměstí a říkďa
jsem si: Panebože, odjakého
tónutapíseň začíná?,'
ffi AIa zvHďa jste to vý-
borně...

,Jrlo to io."lffi Jak se srovnáváte s
tím, žp komunistická stra.
na stále přetrvává?

'Myslela 
jsem si, že jak

vyrřou staří komunisť, ta
strana zanikne, ďe je tu mla.
dá generace, kteráji udržuje
stáe oři životě...
|ffiÁ myslíte, že se může
vnátit jejich moc z |et mi-
nulých?

'J.{o to bych musela mít
Kišťiálovou kouli, abych
viáÍn to doldzďa povědět, ale
v dnešní do& není nic vy-
loučené...


