
ROZHOVOR

Technický pokrok
je neuvěřitelný,

přesto se dva lidé nedohodnou, 
kdo koupí chleba

Profesorka Jana Kliková Vrabcová letos na podzim oslaví devadesáté narozeniny, navzdory tomu 
se těší záviděníhodné kondici a elánu má na rozdávání. Její profesní začátky však nebyly vůbec 
jednoduché, její tatínek se v té době stal politickým vězněm a maminku sužovaly psychické problémy. 
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J ak vás napadlo začít se 
věnovat zpěvu?
Chodila jsem ke Kühnovi 
do sboru a věděla jsem od-

malinka, že chci zpívat. 

Vedli vás k tomu rodiče?
Otec byl technik, majitel automobi-
lové vývozní firmy z  Anglie, prodá-
val jaguary. Ne že by neměl k  umění 
vztah, ale říkal, že tomu nerozumí, že 
se dcera asi zbláznila. Baletu však brá-
nil. Matka k tomu měla vztah, ale že by 
mi byla nápomocná, to ani ne. Jedině 
strýc, který byl hudebník – on byl tedy 
lékař, profesor urologie –, mi pomáhal. 
Jenže nebylo to jednoduché, otce za-
vřeli, vládli komunisté, padesátá léta, 
a matka v ústavu. Té z toho cvaklo.

Proč tatínka zavřeli?
Protože měl majetek. Měl diagnózu 
nepřítel lidu. Psal se rok 1950. Vtip je 
ten, že si mě před maturitou zavolala 
třídní profesorka a  říká: „Kliková, co 
je u vašeho otce to TNP?“ Já jsem řekla: 
„Paní profesorko, to je tábor nucených 
prací.“ Byl v Týně nad Vltavou, sebrali 
mu podnik, všechno... Čekala jsem, že 

se v  té době nedostanu na konzerva-
toř, že je to nemožné. Bylo nás dvě stě 
padesát adeptů, zkoušky probíhaly tři 
dny a pak nás vzali dvanáct. Já jsem po-
řád čekala, že se otevřou dveře, přijde 
ředitel a řekne: „Pardon, bohužel, tady 
to nejde.“ On byl ale mazaný a chytrý, 
samozřejmě byl v partaji, ale líbal tam 
dámám ruku a  profesorky na zkouš-
kách – to byla vůně pařížských par-
fémů. Karenin, který učil Gotta, tam 
chodil v bílém obleku jako z Čechova. 
Když jsem přišla z  komunistického 
gymnázia, byl to úplný sen. Takže ne-
jenže mě ředitel nevyhodil, ale od tře-
tího ročníku už jsem byla s ostatními 
zaměstnaná na ředitelské povolení 
v  uměleckém souboru Vojenská kříd-
la. Měli jsme modré uniformy. Vydě-
lávala jsem více než otec, který přišel 
z kriminálu a měl jedenáct set, já osm-
náct set jako sólistka. Ale přitom jsem 
musela stíhat studium. Bylo to poměr-
ně náročné. Pak už jsem byla v Rokoku. 
Před tím, než tam přišla Vondráčková 
a Neckář, jsem šla do takzvaně kamen-
ného divadla do Plzně, kde jsem byla 
šest let. Tam jsem měla špičkové muzi-
kálové a operetní role.

Kterou roli považujete za takovou 
tu srdeční?
Polská krev je srdeční záležitost. Ale 
těch rolí byla spousta, přicházely jed-
na za druhou. Například Straussův Ne-
topýr, kde jsem hrála obě role, Adélu 
i  Rozalindu. Hostovala jsem v  Praze 
v  karlínské operetě, hrála v  Offenba-
chově Velkovévodkyni z  Gerolsteinu 
i  v  operetě Viceadmirál. Následovaly 
role v Madame Favart, Maskotce, ráda 
vzpomínám na operetu Co tomu řek-
nou lidé, kde jsem hrála v dvaceti pěti 
letech babku, vycpána vatelínem. Moc 
jsem si to užívala. Pak třeba opery Be-
dřicha Smetany Dvě vdovy nebo Pro-
daná nevěsta či Hubička. Ráda vzpo-
mínám i  na Mamzelle Nitouche, kde 
jsem ztvárnila roli herečky, a  mnoho 
dalších.

Jak jste se dostala k  pedagogické 
činnosti?
Jezdila jsem na koncerty do tehdej-
ší možné ciziny. Takže Polsko, NDR 
a  Rusko – to byl neuvěřitelně poučný 
zájezd vzhledem k naturelu Rusů. Oni 
jsou něco jako neznalé děti. A  toho 
se využívá. Jako obecenstvo jsou  Fo
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Stále na podiu. Paní profesorka pořád koncertuje a zpívá. Zde na koncertě se 
sým oblíbeným žákem Viktorem Sodomou 

Stále na lyžích. I přes požehnaný věk 
nepřestala jezdit na lyžích.

nedostižní, jedineční. Nedá se to vůbec 
srovnat s  žádným obecenstvem. Cho-
dili za námi do hotelu a  chtěli od nás 
prozaické věci. Například domácí boty 
na památku. Byl to úžasný zážitek. Měli 
jsme i příležitost vidět například obra-
zárny. A právě po návratu z turné v Mos- 
kvě a Leningradě jsem dostala nabídku 
učit. To bylo 3. září 1962 od režisérky 
od nás ze školy, kde bylo operní studio 
pro studenty. Odtamtud mě znala. Vi-
dím to jako dnes. Volala mi a  ptala se: 
„Nechceš u  nás učit?“ Já jsem jí řekla: 
„Prosím tě, Zdenko, jak jsi na to přišla? 
Já to neumím.“ – „Tak zítra přijď.“ Pta-
la jsem se, jestli bude nějaký konkurz. 
A ona řekla: „Ne, vždyť jste včera přijeli 
z Ruska, četla jsem to tady v novinách.“ 
Přišla jsem a byla tam ředitelka, Zden-
ka řekla: „Soudružko, to je Jana.“ A ona 
odvětila: „Zdeninko, zařiďte potřebné.“ 
Já na to koukala jako zjara. Ale žáci byli 
jen dva a můj plat byl sto dvacet korun. 
Tak jsem si říkala: Aha, takže já bych 
měla někoho něco naučit, on pak při-
jde, někomu to řekne a  pak jich bude 
víc. V  šedesátém čtvrtém, když jsem 
odcházela na mateřskou, jsem měla 
osmadvacet žáků. Bylo výhodou, že 
jsem měla kolegu, jedinečného peda-
goga, který neměl žádné školy, byl to 
takzvaný adekář (abiturient dělnické-
ho kurzu). Komunisté poslali ze všech 
oborů dělníky, prosté lidi, nevzdělance 
do oborů intelektuálních, divadelních, 
vědeckých, jako že je ten proletář tak 
chytrý, že to musí zvládnout. A někteří 
to zvládli. Ten kolega byl ze zbrojovky 

a dotáhl to až na sólistu brněnské ope-
ry, tak asi chápete, že něco musel umět. 
Zajímala ho pedagogická práce a  zažil 
profesory průměrné, dobré, světové. 
Stálo ho to jmění a  přišel celé věci na 
kloub. Nešlo mu ani o velké peníze, ani 
o slávu a ověřoval si to, co jako adekář 
poznal. Byl mi nápomocen v mé peda-
gogické práci. On tady dělal jinou práci, 
ale měl na to čas. A ti, kdo ho zažili, byli 
v dobrém smyslu poznamenáni, proto-
že to byl génius. Byl neuvěřitelný. 

Vy jste tedy potom měla rodinu 
a  více jste se věnovala výuce než 
vlastní kariéře?
Věnovala jsem se výuce úplně, proto-
že všechno už nešlo zvládnout. Pak se 
teprve dostavily úspěchy, protože stu-
dentů v profesi mám spoustu. Tuhle na 
koncertě jsem zrovna říkala, že jsou de-
sítky, stovky pěveckých učilišť a  že ni-
komu není divné, že z některých nikdy 
nikdo nikoho neviděl. Vůbec. Vždycky 
se na konzervatoři šeptandou vědělo, 
kdo je od koho, protože to je jako dopo-
ručující dopis. A  nejzajímavější potvr-
zením toho, co říkám, je Ema Destin-
nová. To příjmení je její profesorky. Ona 
byla Kittlová a  byla své profesorce tak 
vděčná, že si vzala její příjmení. 

Vy jste začala po osmdesátce studovat 
balet?
Ano, bylo mi osmdesát dva a studovala 
jsem tři roky. Odehrávaly se tam krás-
né scény. Když bylo léto, byl jiný rozvrh 
než jindy a taková mladá dívenka mi na 

začátku říká: „Vy jdete také tančit?“ A já 
jí říkám: „Představte si, že mám takový 
stařecký koníček.“ (smích) A  když bylo 
po tom, říkala mi: „Ale vy jste dobrá!“ 
A já si pomyslela: No, čekám na vás, až 
vy mi to řeknete. (smích) Já jsem si tam 
potvrdila, že bych to mohla dělat. Ne-
přestala jsem proto, že bych už nemoh-
la, ale kvůli soustředění na tu neuvěři-
telnou dřinu speciálního druhu… Já 
jsem nic jiného nemohla dělat. Vyždí-
mávalo mě to mentálně, psychicky, ne 
fyzicky. Ale byla to úžasná zkušenost.

Čemu se věnujete teď?
Jeden dokumentarista nám teď točí 
dokumentární film – u  nás na chalu-
pě, na koncertech, v hodinách. Takový 
časosběr. Studentka Lenka Čolobenti-
čová během covidu nastudovala nej-
náročnější árii operního repertoáru 
– Královnu noci, koloraturní árii. A on 
zajistil natáčení v  nejlepším studiu, 
takže to bude součástí toho filmu. Len-
ka dělala dříve jenom pop a  muzikál. 
Vzhledem ke covidovému času se to 
mohlo uskutečnit a  ona vlastně pře-
skočila sama sebe. Udělala něco neuvě-
řitelného.

Díky covidu jste ji vlastně dovedla 
k tomuto výkonu?
To byl takový husarský kousek. Nejdří-
ve jsme udělali rozcvičení u mého syna 
na garden party, kde bylo asi třicet 
pět lidí, a ona si tam vyzkoušela, jestli 
to utáhne, protože to je nejobtížnější 
koloraturní árie z  Mozarta. Tři a  půl  



minuty, ale o  život. Tam to zvládla, 
osmělila se a  rodiče byli v  naprostém 
šoku. Pak jsme přijeli do špičkového 
studia v  Unhošti a  ona z  nervozity do-
stala menstruaci, což je pro zpěvačku 
katastrofální situace. Ten blok od pasu 
dolů je tak prakticky mrtvý. Indispozi-
ce je tak hlubokého rázu, že v  divadle 
bývalo pravidlo (a nevím, jestli je ještě 
dnes), že když je k  dispozici alternace, 
v  tomto období pracuje druhá zpěvač-
ka. Je to individuální, někdo má menší 
indispozici, někdo větší. Navíc Milan 
Cimfe (majitel studia, pozn. red.) je ex-
trémně otužilý, po sněhu chodí bos, 
všude tam bylo otevřeno a  mráz. Já 
jsem pořád zavírala okna, on je otevíral. 
Čekali jsme, že se na ni bude dívat jako 
na naprostou amatérku, ale opak byla 
pravda. Když slyšel její projev, naklonil 
se ke mně a říká: „Ale ona je dobrá!“

Jste maminkou dvou synů. Co dělají?
Marek (Vrabec, pozn. red.) je preziden-
tem hudebního festivalu Struny pod-
zimu. Dělá ho už dvacet pět let. Začí-
nal na Hradě u Havla. Marek studoval 
bicí na konzervatoři v Teplicích. Když 
jsme ho tam vezli na zkoušky, měli 
jsme půjčeného žigulíka, píchli jsme 
a  nabrali dvacet pět minut zpoždění. 
Když jsme přijížděli k  té konzerva-
toři, proti nám šla komise, která už 
skončila, protože jsme nepřišli. Mezi 
nimi byla osoba, již jsem znala z kon-
zervatoře. Seděla v  lavici za mnou. 
Jiné obory s námi tehdy měly některé 
společné předměty. Daly jsme se do 
řeči a  začaly jsme si tykat. Marek na 
nás zíral, ona se smála jako výklad-
ní skříň. Marek pak dělal dodatečné 
zkoušky. I po letech se Markem chlubí 
– byla profesorkou jeho hlavního obo-
ru. Potom studoval ještě management 
na AMU. Druhý syn Daniel je vyučený 
fotograf. Byl úspěšným reportérem 
v  Mladé frontě Dnes a  v  současnosti 
má svůj ateliér v Praze 6, kde pracuje 
s objednanými zájemci.

Takže jsou synové také úspěšní?
Dá se říct, že ano. Marek má za manžel-
ku varhanici, skladatelku Kattu, a  má 
čtyři dcery. Nejstarší je skladatelkou, 
kytaristkou a má svou vlastní tvorbu. 

Vystupuje pod pseudonymem Johni. 
Je velmi odvážná. Daniel má dva syny. 
Mladší hraje hokej, ale tak, že by potře-
boval druhý život na život, protože on 
je stále v hale. Je nesmírně šikovný. Ten 
druhý hraje velmi dobře na klavír. Na-
štěstí se oba také perfektně učí. 

Co děláte pro to, abyste téměř v de-
vadesáti letech zpívala, tančila, uči-
la či lyžovala?
Především celý život cvičím. Chodila 
jsem na několik míst s renomovanými 
cvičiteli, ke Karlu Lambertovi, k  paní 
Malířové, což byly veličiny gymnasti-
ky a  džezgymnastiky. Z  toho jsem si 
sestavila takový pětačtyřicetiminuto-
vý program, který aplikuji a  snažím 
se pořád. Jinak tedy bruslím, lyžuji, 
tančím. Bohužel manžel v  tanci ne-
udělal ani krok. Jedině Marek tančí, 
jinak z  tance není u  nás v  rodině nic. 
Máme v Krkonoších chalupu, devět set 
metrů vysoko, a za rohem je sjezdovka. 
Nedávno jsem po koncertě jela lyžovat 
a  dostala jsem covid, takže všichni 
lyžovali a  já ležela v  posteli. Ale měla 
jsem lehký průběh.

A jiné zdravotní obtíže se vám vyhý-
bají?
Mám už čtrnáct let vyměněnou kyčel. 
Před operací jsem myslela, že budu 
chodit s  hůlkou už do konce života, 
že je to konec. Dne 30. října jsem byla 
operována a 4. dubna už jsem byla na 
Černé hoře na sjezdovce.

Jíte zdravě?
Jím minimálně. V  mládí jsem měla 
o  20 kilo víc. Mívala jsem 66 kilo, po 
druhém dítěti jsem vážila 59 kilo a teď 
mám 48 kilo. Vždycky dodávám, že do 
rakve… Můj milý manžel (Jan Vrabec, 
pozn. red.), který řídil televizi, a  než 
ho zničil televizní kariérismus a  pití, 
byl překrásný chlap a neustále mi na-
dával, že jsem tlustá a  moc jím. Byla 
jsem tak naivní, oddaná nebo pitomá 
a myslela si, že když budu hubená, tak 
mě bude milovat. Ale on se dal na pití 
a  ženy. Kdybych potkala někoho, kdo 
by mi za to stál, šla bych přes mrtvo-
ly, jenže on by býval zabránil rozvodu 
všemi způsoby, což mi také řekl. Ono 

mu nic nechybělo a  nechtěl se rozvá-
dět. Takže to dopadlo tak, že měl v roce 
2019 mozkovou mrtvici a teď nás nepo-
znává. 

Kolik je manželovi let?
Je o rok mladší než já. Před naší svatbou 
šla sousedka za rodiči a řekla jim, ať si 
mě nebere, že jsem o rok starší. Při vý-
voji těchto událostí je to jaksi zvláštní. 

Život s ním tedy nebyl jednoduchý?
Určitě byly i dobré věci, protože on měl 
některé perfektní vlastnosti. Byl ne- 
uvěřitelně zručný, sportovně nadaný. 
Všechny nás naučil lyžovat. Syn Daniel 
závodně lyžoval už od dětství. Ale když 
manžel začal pít, naháněla jsem ho po 
hospodách.

Proč začal pít?
V  televizi tehdy pili všichni. Dělali 
televizi na koleni, bylo tam dvanáct 
zaměstnanců. Denně vypili čtrnáct 
čtrnáctistupňových piv. Míval IQ 140 
a  dnes mu Marek říká: „Tati, víš, kdo 
jsem?“ Manžel se na mě otočí a ptá se: 
„A kdo je tohle?“ Marek říká: „To je tvo-
je manželka, moje máma.“ To je horší 
než smrt.

Co říkáte tomu, co se teď děje  
ve světě?
Dlouhodobě jsem se tím zabývala. To 
nemůže dobře dopadnout. Co dělají 
lidé s tou naší planetou? Vždyť ji dran-
cujeme. Putin, to už je jen vrchol toho 
všeho. K  čemu jsou organizace jako 
OSN a  NATO? Proč nezasáhnou? Je to 
bezzubé. Nechci ale mluvit jen nega-
tivně. Texty v  bibli hovoří o  tom, že 
živí budou závidět mrtvým vzhledem 
k  tomu, co se bude dít, nebo že „nic 
nevědí, nic nechápou a  celá zem v  zá-
kladech se hroutí“. To není jen o tom, 
že zacházíme nehospodárně s mnoha 
produkty nebo že se drancuje kvůli 
penězům a  sobectví. Tento způsob 
života není na naší planetě možný. 
Už jen když si vezmete ten obrovitý 
technický pokrok – přesto se dva lidé 
nedohodnou, kdo koupí chleba. Je to 
anomálie. Jsme na hranici šílenství. Co 
může normální člověk? Nebo jak málo 
může dělat? 
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