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Od roku 1999 znovu p!sobíte v divadle Semafor, 
dnes máte sv!j vlastní úsp"#n$ po%ad Gospel Time 
Party. Ale vra&me se o n"kolik let zp"t. 'ada (tená%! 
Pohody si vás ur(it" vybaví z vystoupení s Ji%ím 
Such$m, s ním) jste zpívala: „Sluní(ko, sluní(ko, 
popojdi mali(ko…“ Jak jste se do Semaforu vlastn" 
dostala?

Napsala jsem koresponden!ní lístek Ji"í-
mu Suchému do divadla, s Ji"ím #litrem 
mne pozvali na konkurz a spolu s Lenkou 
Hartovou a Magdou K"í$kovou jsme 
z%stali. Jenom$e hned nastal problém. 
Divadlo jelo do Plzn&, a která z nás pojede. 
Házeli jsme si korunou, já vyhrála a Magda 
za!ala bre!et. Rodi!e mi "íkali, $e mám b't 
velkorysá, co$ jsem nechápala, a také jsem 
bre!ela. M%j první zájezd a já nemám jet 
a b't velkorysá? Pro!? Nakonec jsme jely 
ob&.

V Semaforu jste poznala a spolupracovala s celou 
#kálou vynikajících lidí a um"lc!, p%esto jste v roce 
1981 ode#la do N"mecka. Pro(?

Ta doba nebyla p"íli( veselá a já m&la 
pocit, $e to nikam nevede, p"esto$e jsem 
studovala zp&v na konzervato"i, chodila se 
u!it k hv&zd& Národního divadla René 
Tu!kovi a také jsem cht&la studovat klasi-

ku, proto$e o mn& "íkali, $e mám velk' 
rozsah, $e mám koloraturní soprán. M&la 
jsem d&lat p"ijíma!ky na AMU, ale "ekla 
jsem si, $e m& stejn& nevezmou, proto$e 
rodi!e byli vylou!eni ze strany. Pak jsem 
získala zahrani!ní dolo$ku na t"i dny a já 
se rozhodla, $e odejdu do N&mecka.

Bylo to t")ké rozhodnutí?
Bylo. A bylo t&$ké tam z%stat, zejména 

zpo!átku. Cht&la jsem p"edev(ím zpívat, 
jenom$e já dva roky uklízela v r%zn'ch 
domácnostech bohat'ch Ameri!an%. 
V N&mecku jsem znala pouze jednoho 
pra$ského bubeníka z country kapely, kte-
r' se tam oficiáln& o$enil, a on hrál v coun-
try kapele Neshvill Playboys v Hannoveru. 
Za!ala jsem s nimi zpívat, jenom$e oni byli 
amaté"i. M&li svá povolání a já m&la vysoké 
nároky, p"esto jsme spole!n& hráli docela 
dlouho. )asem mne oslovila jistá koncert-
ní agentura, která mne za!ala zprost"edko-
vávat sólov& jako Susanu Prag. Za!alo 
období, kdy jsem hodn& d&lala s jejich 
hv&zdami music a pop-music, zpívala jsem 
i s Mikem Oldfieldem, orchestrem Jamese 
Lasta, skupinou Eruption, hostovala v r%z-
n'ch televizních a rozhlasov'ch po"adech. 

Studovala jsem, co$ bylo mé velké p"ání, 
hudební v&du a anglistiku na univerzit& 
v Göttingenu.

Také jste koncertovala na zaoceánsk$ch lodích. 
Kter$ z koncert! vám nejvíce utkv"l v pam"ti?

Zaoceánské lod&, to byla zvlá(tní kapito-
la. B&hem deseti let jsem necel' rok, p"es-
n&ji 350 dn%, strávila na mo"i. Byl to zp%-
sob, jak levn& zhlédnout sv&t, a díky lodím 
jsem nav(tívila v(echny mo$né kouty sv&-
ta, kam bych se jinak nedostala. Nejdál 
jsem byla v Antarktid&. Hrálo se samoz"ej-
m& na lodi b&hem plavby, ale také práv& 
v Antarktid&, v n&jaké polární stanici.

Jaké to je – zpívat na lodi?
Musíte si dávat velk' pozor p"edev(ím 

na první koncert. Víte, $e vás !eká t"ít'-
denní plavba a n&kolik vystoupení, a kdy$ 
se vám první koncert nepovede, tak p"í(t& 
hosté nep"ijdou a vy chodíte na snídani 
podpalubím, abyste se lidem vyhnul. Mn& 
se to na(t&stí nestalo, ale kolega moderátor 
cosi pokazil a b&hem plavby stra(n& zhubl, 
proto$e se styd&l chodit na jídla, kde v(ech-
ny potkáváte a oni si na vás ukazují. Kdy$ 
pokazíte koncert na pevnin&, jedete dom% 
a d&láte jakoby nic. Ale na lodi? To nejde.

Od roku 1981 jste )ila v N"mecku, da%ilo se vám. 
Po(ítala jste, )e se n"kdy vrátíte?

V N&mecku byly !eské klany, které "íka-
ly, $e d&ní v )echách je nezajímá, $e oni 
jsou N&mci. Já ten typ nejsem. V )echách 
jsem vyrostla, m&la jsem tu maminku, bra-
tra, kamarády a ob!as se mi st'skalo. Také 
jsem si "ekla, $e si nevezmu N&mce, ale 
nakonec jsem si jej vzala, máme kupu d&tí 
a jsme spolu (*astni. V b"eznu 1989 se mi 
narodila dcera a pak p"i(la revoluce, co$ 
jsem v%bec ne!ekala. Byla jsem v (oku. 
Mohla jsem jezdit po celém sv&t&, ale ne do 
)ech, proto$e jsem byla odsouzena na dva 
roky nepodmín&n& za nedovolené opu(t&-
ní republiky. Prvn& jsem p"ijela v prosinci, 
ale p"es Rakousko, proto$e jako dr$itelka 

azylového pasu jsem nesm&la p"ekro!it 
!esko-n&mecké hranice. Jela jsem do Pra-
hy p"es Linec, bu(ilo mi srdce a bylo to 
ú$asné.

Ale nez!stala jste.
+ili jsme dál v N&mecku a v roce 1993 

jsem se tam vdala. Bydleli jsme v krásném 
bará!ku v bavorské vesni!ce, a pak (la dce-
ra k zápisu do (koly. U nás jde o slavnostní 
chvíle, ale tam byly d&ti v teplácích, (kola 
m&la b't vícet"ídní a t"ídní u!itelka byla 
místní peka"ka. Man$el je z Regensburgu 
v Bavorsku, já strávila celou dobu v sever-
ním N&mecku, mluvila jsem perfektní 
n&m!inou, jenom$e jsem p"i(la pro chleba 
ke zmi,ované peka"ce a já jí nerozum&la. 
Mluvila jejich bavor(tinou a já se zhrozila, 
$e tahle paní bude u!it moji dceru. P"es 
noc jsme se rozhodli, $e se p"est&hujeme 
do Prahy, a za t'den jsme tu bydleli a dcera 
Viki nastoupila do první t"ídy.

Um"l vá# man)el (esky?
Ani slovo, ale za!al se u!it od d&tí. Kdy$ 

(el nakupovat, tak "íkal: dv& litry mlí!ka, 
kilo chlebí!ek, masí!ko. I dnes, kdy$ p"ijde 
náv(t&va, tak "íká: „Chcete bumbat n&co“, 
„ha!n&te si“.

Tak)e v Praze jste za(ínala znovu…
Man$el dostal práci u n&mecké firmy, 

jenom$e ta za t"i !tvrt& roku zkrachovala 
a já byla stále v jiném stavu. Byli jsme na 
dn& a nev&d&li, co dál. Tak jsme zalo$ili 
n&meckou jazykovou (kolu. Já u!ila gra-
matiku, kterou jsem um&la lépe, proto$e já 
jsem se opravdu musela pravidla nau!it, 
man$el se v&noval konverzaci. Jenom$e to 
nebyl m%j sv&t, (lo o ú!elové "e(ení. Jednou 
jsem si dodala odvahu a znovu za(la za 
panem Such'm, s ním$ jsem jako malá 
holka vystupovala, do Semaforu a po$áda-
la jej, jestli bych si u nich mohla zazpívat. 
-ekl, $e zrovna p"ipravují váno!ní pro-
gram a abych za!átkem prosince p"i(la. 
Jenom$e já znovu p"i(la do jiného stavu 

Koncem zá%í se ve spole(enském sále Lázní Aurora p%edstavila zp"va(ka Zuzana Stirská spolu s (ástí svého p"veckého sboru Gospel 
Time. Snad v#ichni diváci a poslucha(i, kte%í se do sálu ve#li, byli nad#eni. Po n"kolika t$dnech Zuzana Stirská p%ijela do lázní znovu, 
tentokrát v#ak relaxovat, a b"hem svého pobytu nám poskytla následující rozhovor.

ZP!VA"KA ZUZANA STIRSKÁ P# I  SVÉM PRVNÍM LÁZE$SKÉM POBYTU:

Lázn"? P%íjemní lidé 
a ú)asn$ relax

„Máte skv"l$ bazén, ráda jezdím na tobogánu kde je na rozdíl od jin$ch 
bazén! teplá voda, u)ívám si protiproudu i dal#ích vodních atrakcí“, 

%íká Zuzana Stirská.
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a p"i(la jsem a$ za rok s tím, $e pro popu-
laci jsem u$ ud&lala dost a nyní budu jen 
zpívat. Dcera Viki tehdy vyhrála Caruso-
show na Prim&, pan Such' to vid&l a pr' 
máme p"ijít ob&. Za!ala tak dal(í éra mé 
spolupráce se Semaforem.

Ji) %adu let máte v Semaforu sv!j po%ad Gospel Time 
Party. Jak vlastn" do#lo k zalo)ení Gospel Time?

Jednou jsem se pana Suchého zeptala, 
zda bych si mohla zalo$it sv%j sbor, po 
!em$ jsem hrozn& tou$ila. Povolil mi dva-
náct lidí, vyhlásila jsem konkurz, a tak 
vlastn& vznikl Gospel Time. V roce 1999 
jsme m&li premiéru. )asem jsme v Sema-
foru za!ali d&lat pravidelné po"ady Gospel 
Time Party.

Kolika(lenn$ soubor máte dnes?
Se v(ím v(udy asi p&tadvacet, ale v&t(i-

nou vystupujeme v sestav& (est a$ (estnáct 
lidí, zále$í na po$adavku. Sna$íme se, aby 
vystoupení bylo barevné, aby to nebyly 
jenom gospely. Hrajeme i hodn& semafor-
sk'ch písni!ek, které tro(ku p"etvá"íme 
k obrazu svému.

Je problém ko(írovat takov$ sbor?
N&kdy to je na nervy, kdy$ máte na sta-

rost dvacet lidí a k tomu je(t& !ty"i svoje 
d&ti. V&t(inou jde o amatéry, kte"í mají 
zpívání jako zábavu a mají svá jiná povolá-
ní. P"itom se nacházíme na profesionál-
ních akcích a já mám za n& zodpov&dnost, 

!lov&k ztloustnout o !ty"i kila, co$ se mi 
tady poda"ilo díky ú$asnému jídlu. Máte 
skv&l' bazén, ráda jezdím na toboganu, 
kde je na rozdíl od jin'ch bazén% teplá 
voda, u$ívám si protiproudu i dal(ích vod-
ních atrakcí. Mám jedinou v'tku – dát víc 
osobních vah k bazénu a saun&, aby ka$d' 
vid&l, kolik zde p"ibral.

Také jsem byla v kin& Sv&tozor na 
Ob!anském pr%kazu, kde hrají spolu$áci 
mého syna. Kino je bezvadné, hlavn& $e 
!lov&k nemusí vstávat, kdy$ n&kdo p"ijde 
pozd&, a je(t& kávi!ka v cen& lístku.

P"ekvapilo m&, jak jsou lázn& ú$asné, jak 

tak$e v(e beru vá$n&, oni ne. P"itom jsme 
d&lali velmi d%le$ité akce, jako t"eba vyhlá-
(ení Sportovce roku 2002. T"etí místo p"e-
dávala Ji"ina Bohdalová, druhé místo 
Karel Gott a my d&lali vít&ze Ale(e Valentu. 
P"itom nejde pouze o zpívání, ale i o cho-
vání kolem. Po"ad se natá!el dva dny a já 
musela své lidi hlídat, aby se n&kdo neopil, 
aby tam holky neb&haly s památní!ky za 
mistrem Gottem, aby jiné nep"edvád&ly 
své vnady Bolkovi Polívkovi, no stra(n'. 
Kontrolovat, jestli mají p"ed vystoupením 
vy!i(t&né boty, jestli jsou u!esaní, tak$e 
v%bec nemáte !as na sebe. Ale jsem na n& 
py(ná.

Kde a jak zkou#íte?
Máme !in$ovní d%m, tak$e jsme vyhra-

dili jednu místnost. Zkou(íme v&t(inou 
v ned&li, v zim& od 18 do 21, v lét& od 19 do 
22 hodin.

Nyní, dva m"síce po koncert", v lázních relaxujete. 
Jak jste spokojená?

Stra(n& mne pot&(ilo, kdy$ na mi proce-
durách sest"i!ky "íkaly, $e se jim koncert 
moc líbil, $e jim dodal energii. V $ivot& 
jsem nebyla v lázních, proto$e jsem m&la 
p"edstavu, $e do lázní se jezdí p"ed smrtí. 
Nyní zde jsem t'den, ale "eknu vám, to je 
tak ú$asné... U$ druh' den jsem z toho byla 
pry!, jak se personál hezky chová, usmívá, 
co$ v Praze neznám. Rovn&$ jsem nepo-
kládala za mo$né, $e za (est dn% m%$e 

si je !lov&k m%$e u$ívat i jako zdrav'. 
Man$el kolegyn& ze souboru má cateringo-
vou firmu a má 200 telefonát% denn&, 
v sobotu a ned&li sto. Ten by pot"eboval sem 
do lázní, vypnout telefon a dát si bublinku, 
odpo!inout, vysadit a relaxovat. Pro relax 
jsou t"ebo,ské lázn& jak stvo"ené, k na!er-
pání síly a energie do dal(ích dn%. O nic se 
!lov&k nemusí starat, pouze o !asy proce-
dur. V zim& jezdíme s rodinou na hory, 
v lét& se plácáme u mo"e, ale tady to je je(t& 
ú$asn&j(í o procedury a masá$e.  $   

P%ipravil: Roman R&'i(ka

„Sna)íme se, aby vystoupení bylo barevné, aby to nebyly jenom gosply. Hrajeme i hodn" semaforsk$ch 
písni(ek, které tro#ku p%etvá%íme k obrazu svému,“ hodnotí vystoupení Gospel Time Zuzana Stirská.

WELLNESSCENTRUM AQUA VIVA

16.–29. 12. 2010 zav%eno
30. 12. 2010 7.00–22.00
31. 12. 2010 7.00–15.00
1. 1. 2011 10.00–22.00
Od 2. 1. 2011 7.00–22.00

BAR SLATINKA

20. 12. 2010 8.00–12.00
21. 12. 2010 8.00–12.00
22.–29. 12. 2010 zav%eno
30. 12. 2010 18.00–22.00
31. 12. 2010 8.00–12.00
 18.00–2.00
1. 1. 2011 18.00–22.00
Od 2. 1. 2011 8.00–12.00
 18.00–22.00

RESTAURACE HARMONIE

20.–29. 12. 2010 zav%eno
30. 12. 2010 12.00–23.00
31. 12. 2010 12.00–18.00
Od 1. 1. 2011 12.00–23.00

St%ediska Lázní Aurora na p%elomu roku 2010-2011
ZIMNÍ ZAHRADA

20. 12. 2010 8.00–20.00
21. 12. 2010 8.00–12.30
22.–29. 12. 2010 zav%eno
30. 12. 2010 10.00–21.00
31. 12. 2010 8.00–17.00
1. 1. 2011 8.00–12.30
 18.00–21.30
Od 2. 1. 2011 8.00–13.00
 18.00–21.00

BOWLING BAR

23.–29. 12. 2010 zav%eno
30. 12. 2010 18.00–2.00
31. 12. 2010 zav%eno
1. 1. 2011 zav%eno
Od 2. 1. 2011 16.00–2.00

O T E V Í R A C Í  D O B Y  V  L Á Z N Í C H  A U R O R A

LÁZE*SKÁ PRODEJNA

21.–29. 12. 2010 zav%eno
30. 12. 2010 10.00–16.00
31. 12. 2010 8.00–12.00
1. 1. 2011 zav%eno
2. 1. 2011 8.00–12.00


