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Jak se v této,,podivné'. době máte? chybívám živé
koncerty a osobní kontakt s Íanoušky?
Mám se dobře, pŤotoŽe jsem zdravá. Aníjá, ani
ma nZeI jS m{. neprodpla l i Zá dne onemocnen i r}.pu

toho vilu, který nás tady n1mí ,'obohacuje.. a ochu
zuje o práci. Zivé koncerty mi ve1mi chybí a velmi
mi chybí kontakt S publikem. Mám ráda spo1eč
nost a zábaltr, takže nri chybí i kontakt s přáteli.
Pripadam Si n1níjako SlouIJna pro\aZPm.

Vaše v pořadíiiž ětyřiačtyřicáté studiové album

TvÍdohIavá vyš|o v záři. V čem !e jiné? stih|a 

'ste 

vůbec

alespoň některé písně představit živě?
Album je opravdu trošku jiné od toho posledního,
protoŽe je natočené úplně jin;íTn způsobem. Jsem
štastná, Že se nám to !ůbec za časů koronaviru
podařilo, a1e je natočené s žiql'mi muzikanty ve

studiu. Vyhnuli jsme se p1aybackové práci' kdy se
muzikanti s!olu ve studiu ani nepotkají. Deska

se měla Začít natáčet v dubnu, ale to pŤišla prlrrí
pandemická v1na, takže se vše přesouvalo na 1éto,
a to už nám přá1o Štěstí. Moh1i jsme se sejít ve
studiu a natočit album s!o1ečně. ve]mi poZitivní
by1o, Že jsme na vŠe měli opravdu hodně času
a pracovali jsme v pohodě a v klidné atmosÍéře'

Na aIbu jste spo|upracovaIa s pÍoducentem a hudebníkem
Kájou Maříkem' Jak jste si hudebně i Iidsky sedIi?
od pr.vního momentu, kdy jsme se potkali, jsme
si hudebnp padli do nory a byli jsme si sympa
tičtí' Kája je lTnikající muzikant a aranŽéq jiŽ od
mládí hraie skvě1e na akordeon' klavír a sám na
desku s]ožil několik skvěiých pÍsniček. Byia to má
první s.polupráce s ním a byla jsem s jeho cel;fin

lf.mem nadmíru Slokojená. Nicméně těch skvě
lých autolů se na desce seŠlo úce, vaŠo Patejdl'
vašek Noid Bárta, ondra Soukup, Lešek Wlonka,
Lucie Šoralová nebo Jakrrb Lenz. včetně textařů



l'i.]r

jako jsou Gabrie1a osvaIdová, Josef Peterka, Jan
Krůta. Pet r ŠiŠka, Miro Jurika.

AIbum Tvrdoh|avá ie prodchnuté |áskou, pocitem' že |áska
má mnoho podob a dokáže i ub|ížit. zároveň je ve|mi živé
a optimistické. Je to aIbum o životě? KteÍá píseň z aIba
vám ie obzv|áště b|ízká svým pose|stvim?
Ano, je to album, na kterém si můžete wchutnat
skvělé texty o vztazich, ž1votnich momentech,
o mých pŤáních, snech, touhách a vzpomínkách.
SkoÍo kaŽdá skladba na tomto a1bu vyjadŤuje mé
pocity. Zlo\'na první skladba Dívčí žena, Štejně
tak jako píseň Já s tebou dál cestou kráčím, mi
lyloŽeně mluví z duše. Krásnou atmosféŤu dět.
slqÍch let, kdy do měStečka př1jíždí pouť' lystihuje
text od Gábiny osvaldové k písni Dokonalá krása.
AJbum je obohaceno dvěma duety. Jeden s olgou
Lounovou (Na věIq/ spáli]s mou tvář) a druhý
s vandou Šípovou (operní pěvkyrrí), ke kterému
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\,tipný text napsa1 Jan Krůta. Celé album uzavírá
poslední nahrávka S polštářem ticha, a to je
vlas1,ně takove moje lryznáni. co je pro me napros
tou pohodou a romantikou a při čem se cítím
dobře. A i u dalších písní moc ráda vzpomínám na
hezké zážitkv.
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Jak se tvoří deska uprostřed pandemie? Neby|jistý
dostatek času a úbytek práce kvů|i restrikcÍm v|astně ku
přospěchu věci?
Naprostol Je to takl Opravdu jsem nemusela na
nikoho tlačit, volat skladate]ům, jestli již maií
pro mě nějakou nabídku. Nic takového se neo
dehrávalo, vše pl1rrulo přirozeně. KdyŽ se autoři
a textaři dozvěděIi, Že mám v plánu natočit nové
a]bum, většinou se sami ozvali a dodali skvělé
mateIiály.

Na vašem novém a|bu je i mimo jiné titu|ní píseň k Íi|mové
komedii Ženská pomsta, kde iste si i zahrá|a. Jak se vám
|íbilo opět stát před kameÍou?
Měla jsem z té nalrídky velkou radoŠt, i když to
byla jen taková malá roliěka, ,,paní, nesu psaní..,
jak tomu já říkám ísmích). A"]e musím konstato
vat' že scénárlŠta Dušan Rapoš můj vstup ryrny
sle] tak, Že si tento moment ve fi1mu budou ]idé,
pŤedevŠím pánové, pamatovat.

A co si vůbec mys|ite o ženské pomstě?
Myslím si' že v tomto směru jsou Ženy mnohem
r,'pralézavější a iniciatir,nější než muži (smích)'
Piipadá mi. ŽP naopak muŽi jSou v téro otázce
více nad věcí.

za svůj proÍesní život jste spo|upracova|a s mnoha
hudebníky. Kdo ie vašim hudebním vzorem? Koho si doma
Íáda pustíte?
Těch lidí je opravdu hodně. Jako mladá jsem
milovala tvorbu skladatele Burta Bacharacha,
který psal písně pro Dusty SpTingÍield' Dlonne
Warwick a mnoho dalších hvězd. M;fon vellrým
Zahlaničním vzorem však by]a Barbra Streisand'
Z čes\fch Zpěvačekjsem obdivova]a Evu Pi]alovou
a Hanu Hegerovou. Měla jsem také čest se poznat
se skvěl;ým muzikantem, aranžérem' a dokonce
svého času i producentem Michaela Jacksona'
Quincy Jonesem' Setkala jsem se s ním na světo
vém Í.estivalu v Rio de Janeiru Zlaqý Kohout' kte{í
jsem navštíYi]a v Brazílii V 60. letech. Z česlc,'ch
skladJte|ů bvch ráda ZminiIa určité Bohusliva >
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moh]a zazpívat na jazzoyém1
valu Y pražské LuceTně dvě písně Lr;.n! svdala ffele** br#;:#lá#jcoi.?} r*Éb*rtt Tgrrjtl*l,*pé"
z repertoáru ElLy Fitzgeraldové Take
the,A,Train a Night and day. č#i" n* *tererrr spoÍtlpra**v;*9* s sr*#t"l**nť**: tr;ij*w

jsem s ním wsbupovala v Německu jH*ťéfu*:l..c" ,ff* kqr**ť ďru*gta yvsl* ť+** *ffuar;.lt j*ř"r* á*íř.
i v Polsku. A zapomenout nemůŽu
ani na spolupráci s Go1den Kids, Jiřím Kornem prl.rrím poslechu se mí zatíbila, byla \tipná' a tak
a Karlem Goitem. vylTcho]ením mé světové kariéry jSem souhlasi]a. Hodně jsme se nasmáli i při
by]o wstoupení v Carnegie Ha1l společně s Karlem natáčení Videok]ipu.
Gottem v letech 2000 a 2005. Můj hudební profll
byl opravdu ve]mi zajímalý a pestrý. Přemýš|e|a iste někdy, čemu byste se věnova|a, kdybyste

se nesta|a zoévačkou?

s kape|ou J'A.R isté nazpíva|a ie|ich ve|ký hii Bu|haři. Celý život se ráda věnuji studiu cizích jazyků'
ve videok|ipu dokonce stepuiete. Jakiste sispolupřáci takže bych se asi rrydala cestou filologie.
s nimi užila? Domluúm se anglicky, francouzsky, polsky'
PIávě jsem l]yla ve fázi přípralry své nové desky, rusky a samozřejmě německy, němčinu jsem
kdyŽ se mi ozval Roman Holý s nabídkou zazpívat vynržila opravdu hodně. A]e kTomě umění miluji
si s ním a Danem BáItou tuto píseň. Hned po také přírodu a zvířata, tak bych se možná Štala



veterinářkou, takové povo1ání by mě určltě těšiio.
Vždycky jsme měli doma pejslf/ a kočičkv. milo
vala jsem taky koně a učila jsem se na nlchjezdit,
kdyŽ j sem ještě byla v S1atiňanech. PŤíroda je pro
mě důležitá.

Kvů|i koronaviru momentá|ně nemáte to|ik práce. Věnuiete
se nyní více svým koníěkům? sportu?
Ár1o' chyŠtám se' jako kaŽdý rok, do Přerova na
ddenní tenisové SoustŤedění, kde se scházejí
nejen b;fila1í sooltoYci, hokejiŠti, a]e i herci a zpě
váci. TakŽe se tam Sejdeme vždy v báječné s!o1eč-
nosti. Já mám ke sportu b]ízko, ráda lyžuji, dělala
jsem atletiku, gymnastiku a věnovala jsem se také
plavání a pádlování. Je1ikož je moŽnost sportovat
n;rní omezená, tak cvičím každé ráno alespoň
doma v mém mini fitnesu. A při chvi1ce jógy nebo
Štlečinku si pouštím 1ekce ang1ičtiny.
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Jak iste vníma|a Ioňský rok a přicházeiící omezení?
omezilo vás to ihned v Drvní vlně?
Loni, kdy v Čechách uŽ bylo naprosté embargo
na kultulní \T/stoupení, jsem měla to obrovské
ŠtěŠtí, že díky své popularitě v Po1sku jsem mohla
dál pracovat a zpívat tam' U našich sousedů,
í přes veškerá tamní opatření, se kultulní akce
mohly provozovat podstatně déle. Uži1a jsem si
mnoho konceltů a Tv \TIŠtoupení, Poláci omezení
poja1i r,tipně, v amflteátlech a halách r,';plnili
rozestupy nafouknuqfoni oranžoqfoni balonky,
takŽe ve]ké plostory lTpada1y úplně zap1něně,
ačkoli v hlediŠti sedě1o omezené mnoŽství
íanoušků. o pracovní nabídlryjsem tedy neměla
nouzi a \T/stupovala jsem i na SilvestŤa. Pak ale uŽ

. definit1l'ně, jak se říká, spadla k]ec, \Tátilajsem
se do Cech, kde právě začal lockdown a utrum
s prací.

He|ena Vondráčková Vystupova|a po ce|ém
světě. Koncertovala v Kanadě, Japonsku,
Austrá|iia mnoha da|ších zémích.

V roce 1977 s písní |vla|ovaný
dŽbánku vyzpíva|a V poIských
Sopotech cenu Grand Prix.

s Iegendá.ním ouincy Jonesem se potkala na
festivaIu v Rio de Janeiru zlatý Kohout v roce 1967

Na počátku sedmdesátých Iet se sta|a hvězdou
japonského Íestivalu Yamaha a někoIikrát se poté
do Japonska ještě Vráti|a.

V roce 1964 se prosadi|a prakticky přes noc V soutěži H|edáme nové taIenty'
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Kvůli stávaiící situaciiste muse|a zrušit i něko|ik

zahÍaničních vystoupení, kupřík|adu konceÍt s MaÍy|ou

Rodowicz v chicagu. chystáte |etos nějaké turné?

Ano. to bylo loni. Bylo toho vice. co isem musela
ZruŠit, mélajsem převziL cenu osobnost roku
v Kyjevě, tam jsem se, bohuŽel, také nedostala.
Ale tak úplně bez ocenění jsem neZůsta]a, ráda
se pochIubím cenou MiŠtr Zábavního umění 2020'

kterou isem Získala v tuzemsku a kteró si opravdu
yážin.ý záŤi' pokud situace dovo]í, tak moŽná
i dříve' se chystám na turné Vzhůru k qýŠkám'

na kterém bych ráda prezentovalajak staré hity'
tak i písné z nového a|ba. Na Žive konceTry a Sve

íanoušky se už teď neSmírně těŠím'

Na výs|uní iste se v roce 1964, diky výhře v soutěži

H|edáme nové zpěváký dosta|a prakticky přes

noc v pouhých'|7 |etech. Jak na to období zpětné

vzpomínáte?
Začátek byl opravdu neočekávaný a úŽasný.
Pocházim z hudební rod'iny' takže muzika mi byla
implantovaná už od pnmích krůčků, aniŽ bych
o tom věděla rsmích). Náš dům znělvždy hudbou.
Ráda jsem zpíva1a a hráta na k]avír už jako malé
děvče' dokonce si rodiče asi mysleli, Že půjdu stu
dovat klavír na konzewatoř, tento p]án a]e nako
nec pohřbil sám tatínek, kdyŽ jednoho dne přivezl
přihláŠku do pěvecké soutěže v Praze' Nakonec mě
přemluvi1, abych to zkusila.

Vy jste se nechtě|a zúčastnit? Tatinek vás muse|

přemIouval?
Já jsem se strašně obáva]a. ,,Taťko' víš' jak v té

Praze umějí zpívat, to já nezvládnu,.. říkala jsem
mu. 

',Neboj, 
naŠtudujeme si George GeTshwina'

Summertime a The Man I Love, nedělej si z toho
h]avrr, tak si pojedeš Zazpívat do Lucerny a kdyŽ

to ne\xdde, tak Zase pojedeŠ domů, vŽdyt se nic
nedě.ie,.. řek] mi tehdy se smíchem. Ke svému
překvapení jsem postoupila až do flná]e soutěŽe'
kam mě jela podpořit ce]á moje třída, věetně
l Éidni paní prďesorka. A pTakticky ihned po VÍtěz

ství se mi rozběhla kadéÍa na plné obrátky. Ještě
ten den jsem dostaja nabídku angaŽmá v Divadle
Rokoko, kterou jsem přijala. Tam jsem se kromě
MaŤty Kublšové a Václava Neckáře potkala také
s Waidemarem Matuškou a Karlem Štědr]hn.

Jenom jsem Si musela dod.ělat matulitu, to by]a

talinkova podmínka. Má prďesní ccs1a se pak
rozvÍje]a na p]"os'to přirozeně.

uděla|a byste ve své kariéře něco iinak?
Myslím sí' Že vše běže1o tak, jak mělo. Jedině
snad byla Ško.ta, že v době mých začátků jsme
neměli možnost rozlétnout se do světa. Zdeněk
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Bolovec jednou řekl, Že jsem se minu]a zemí a že
kdybych se b]fuala narodila jinde, tŤeba v USA'
moh]a b]Ít ze mě světová hvězda. Tak neúm' jeŠtli
by se to tak opravdu Šta]o (smích). Ale pravdou
je, že kdylcy tady nebyla železná opona' byly
by moŽnosti daleko Větší. Měia jSem tou dobou
nastartováno, protože v té době byly v mÓdě
hudební festivaly všeho druhu. Byla jsem ten-
krát v Japonsku, Polsku, Bulharsku, Rumunsku,
Jugoslávii, Německu, byla jsem pozvaná do
Kanady, všude tam se potkáva]i hudebníci
z celého světa, šance by bývala byla obrovská.

Ne|áka|o vás v té době na západě zůstat? EmigÍovat

a vénovat se kariéře za hranicemi se všemi tehdeišími

možnoslmi napIno?
Ttr šanci emigrovat jsem měla. Věděla jsem' Že
bych eventuálně mohla někde zůstat, ale já bych
nechtěIa nikde žít lrez rodiny. Měli jsme mezi
sebou tak silné vazby' že bych bez ní V cizině
zemře]a Ža]em.



Bylo v tomto období těžké se vymanit ze škatu|ky
výrazně krásné blond'até ,,naivky..a umě|ecky se
dostat k náročnější tvorbě?
Ta po]oha naivky mi okolo těch dvaadvaceti
uŽ nebyla příjemná. PIacovala jsem na sobě,
chtěla jsem zpívatjak hudebně, tak tex-
toYě náročnější skladby, a to se mi poved]o.
v tomto mi byl opět veimi nápomocem
Bohuslav ondráček, ktelý byl v té době m]írn
producentem.

Kdo je při vaší tvorbě vaším kritikem a rádcem?
To byl tedy vždy můj tatínek, ten mě nešetřil
(smích). Byl opravdu kvalitním rádcem, ale
i kritikem. Ne vždyjsem s ním souhlasila,
ale většinou měl pravdu (smích). Později byli
m]nni rádci i daIší hudební producenti, se
kteqFni jsem spolupracovala. A zapomenout
nemohu ani na Zdeňka Rytíře, kterého jsem
potkala také v Divad]e Rokoko a kte4i se
posléze stal mým rádcem a blízhfun přítelem.

o vás ie známo, že nemáte ráda hudebni škatu|ky. 
,,i

A|e i přesto' když byste sé do nějaké mě|a zařadit,
kteÍá by to by|a?
Já bych do Žádné škatulky nevl:zla (smích). Mé
baYí ta vo]nost pohybu nejenom v Životě, ale i ve
zpěnr. Ráda si zazpívám pop, jazz, šanson, a kdyŽ
je krásná country píseň, tak i ťu, fllmové metodie,
muzikáIy... Všechny t5rto žánry jsem si Wzkoušela,
coŽ beru iako ohromné štěŠtí.

Když se podivám na vaši kaÍiéru, na množství odŽpivaných
konceÍtů, natoěených desek a hodiny účinkování před
kamerou, tak mám pocit, že jste snad nikdy neodpoěíva|a.

ťro*e á#f5 e,{*ějoíia'á v hlavnÍ r*li
ť.?iJEííéiŤítJ &ťenrr:a f,lěia v Praz*"

Neměla jgte někdy zpívání a showbyznysu, jak se tak říká,
p|né zuby?
Ne' nikdy! Nikdy, protože zpěvje pro mě tím nej-
krásnějŠím odpoČi nkem, koníékem a celoŽ ivotní
náp]ní.

co vám momentá|ně dě|á Íadost a na co se těšíte?
TěŠím se na to, že se opět sYět uzdral'í. Na vidinu
toho, že se budeme Znol'u setkáYat' komunikovat'
Iadovat' zpívat a r,ymýšlet da]ší projekty' které ]idi
potěŠí a pobaYí. To je nyrií moje největší pŤání. t


