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Máma, táta, Brno, Praha
Jitãin otec Milo‰ Zelenka hrál na housle v orchestru brnûnské Janáãkovy
opery, maminka zpívala v tamním sboru. Aã byla pokfitûna jako RÛÏena, na
pfiání svého manÏela se v dospûlosti pfiejmenovala na Lenku. Seznámili se,
jak jinak, v divadle, kde oba pÛsobili.
Dcera Jitka se narodila do muzikantské rodiny Zelenkov˘ch v pondûlí
5. ãervna 1950 v brnûnské porodnici v Îabovfieskách zvané U ·ilhanÛ.
Odtud si ji rodiãe odvezli domÛ – tehdy Ïili v pronajatém bytû ve vile
v brnûnské v˘stavní ãtvrti Pisárky. Ze star˘ch fotek je zfiejmé, Ïe mûli pûkné
bydlení v prvorepublikovém stylu. Máma byla je‰tû velmi mladá, bylo jí
jednadvacet let, táta byl o devût let star‰í.
Jitãina matka pocházela z Rosic u Brna, ale záhy se se svou maminkou,
Jitãinou babiãkou RÛÏenou Hochmannovou, pfiestûhovaly do Tetãic. Tam
Ïila i Jitãina prababiãka JÛlie Kavalová.
„Dodnes vidím prababiãku JÛlii v jejím malém, klasickém venkovském
domeãku,“ vybavuje si Jitka jednu ze sv˘ch nejstar‰ích vzpomínek. „Mûla
krásné, vrásãité ruce a já jsem na nich z té vrásãité, scvrklé a nepoddajné
kÛÏe stavûla pomyslné hrady a zámky.“
11
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Pohlazení jara
(Jan Neckář/Eduard Pergner)
Vítr od jihu vál
Sníh už na cestě tál
Před starým domem bezejmenná
Na lavičce mlčky sedí stará žena
A vedle ní já
Stromy jsou holé
Slunce není
Stará žena ruce má jak při modlení
A na nich zvláštní zlaté rýhy
Léta velké tíhy klouby prstů osud svírá
A pak ty krásné ruce výš zdvíhá
Otevírá, vzhůru se dívá
A tím jak mlčí, ví, co říká
Ví, kam vzhlíží, ví, už po čem touží
Ví, co hlídá, co čeká
Stejně jak já
Prosbu té ženy znám
Vzhlíží, kdy přijde k nám
Nového jara pohlazení
Víc tu starou ženu nikdo neodmění
Je těžké být sám
Jaro se rodí
Ona není
Už nepřivítá nové jarní pohlazení
Vím, co říkala mi, stále myslím na ni
Každé jaro, když jdu kolem
Její dvůr je prázdný a pustý
I dům se rozpadá stářím
Jen ten zázrak jara
Z rukou bílých
Vlítne krajem dál a sílí
A pak střemhlav klesá do dlaní
Máš ten zázrak ve svých rukách
Ty krásná lásko, lásko jarní
Ráda mám to tvoje zvláštní jarní pohlazení
Jara pohlazení
Jara pohlazení
Jara pohlazení
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Jitka Zelenková s rodiãi (1954)

Otec Jitãiny matky byl obchodní pfiíruãní v drogerii, v níÏ byly k dostání i divadelní líãidla a krémy. Mûl dvû dcery, RÛÏenu a Danu, a pfiedstavoval
si, jak ãasem vybuduje rodinn˘ podnik, ve kterém
budou obû jeho dcery pracovat. RÛÏenka v‰ak ze
v‰eho nejradûji zpívala. TouÏila po v‰em, jen nesnila o tom, Ïe se jednou stane prodavaãkou v rodinném krámku. PfiestoÏe rodiãe nechtûli o jejím
zpívání ani sly‰et, vzepfiela se jim a podafiilo se jí
dostat se do sboru brnûnské Janáãkovy opery. âasem zpívala i v operetách uvádûn˘ch na scénû
brnûnské Reduty.
Jitãin otec pocházel z Rakovníka, kde jeho rodiãe vlastnili mal˘ domek. Dûdeãek Franti‰ek pracoval po cel˘ Ïivot na dráze a babiãka Milada byla
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Ïenou v domácnosti. Ve svém jediném dítûti Milo‰ovi se vidûli a dûlali v‰e
proto, aby se mûl v Ïivotû lépe neÏ oni. A protoÏe mûl hudební talent, vystudoval hru na housle.
Nûkolik let po Jitãinû narození se rodina pfiestûhovala do Prahy. Jitãina
máma se stala uznávanou operetní sólistkou v Divadle Na Fidlovaãce a její
manÏel v tomtéÏ divadle získal místo dirigenta.
Tak zaãal pfiíbûh dívky, o kterém sotva kdo mohl tu‰it, jak spletit˘ nakonec bude.

Krásné dûtství v Rakovníku
Po pfiíchodu do Prahy byli Zelenkovi nuceni vystfiídat nûkolik podnájmÛ.
Táta Milo‰ se v komplikované situaci rozhodl svûfiit malou Jitku do péãe
sv˘ch rodiãÛ v Rakovníku. Bylo jí okolo pûti let, kdyÏ se náhle ocitla v takfika
venkovské idyle. Na léta strávená u babiãky a dûdy Zelenkov˘ch vzpomíná
Jitka takto:
„U babiãky a dûdy jsem proÏila skuteãnû nádherné dûtství. Milovali mû,
dodnes na nû s láskou vzpomínám. Myslím, Ïe uÏ mû nikdo nikdy nebude
mít rád tak jako oni. Îili jsme v malém domeãku, nemûli televizi a já moderní hraãky. Bydleli jsme jen v kuchyni a v jednom pokoji. A to byla vlastnû
i loÏniãka, kde jsme v‰ichni také spali. Na zdi nad postelí visel znám˘, klasick˘, ováln˘ obraz Krista… Dodnes mám pfied oãima také sklep, na sedmém
schodu míval dûda svou oblíbenou desítku. V domku nebyla sprcha s teplou
vodou, na dvorku ale stála stará prádelna, kde jsme se koupali ve staré plechové vanû a vodu si do ní ohfiívali. Tak se tenkrát Ïilo. Pamatuji si stfiípky
jednoduchého Ïivota, kter˘ na mû mûl pfiímo blahodárné úãinky. Slepice,
husy, králíci, které dûda sám stahoval, kaÏdou chvíli tam nûjak˘ u‰ák visel.
A krmení hus? To byla nezapomenutelná nádhera! Vidím pfied oãima, jak
se jim otevíral zobák, dûda pro nû dûlal ‰i‰ky ze ‰rotu, tu vÛni cítím je‰tû teì!
Babiãka mi ãesala kaÏdé ráno vlásky, Ïehlila puntíkované ma‰le, splétala
13
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rodiãÛ Milady a Franti‰ka
Zelenkov˘ch

Jitka s dûdeãkem Franti‰kem
Zelenkou na Záti‰í v Rakovníku
(1952)
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copy a pokaÏdé mi k snídani nalámala chleba do
kakaa. Dûda chodil cel˘ Ïivot na dráhu se Ïelezniãáfiskou lucernou, která mû naprosto fascinovala
tím, jak svítila z kaÏdé strany jinou barvou. A se
stejnou láskou jako se babiãka starala o mû, peãovala i o nûho. Den co den mu do bandasky chystala kafíãko, aby mu sluÏba rychleji utíkala. Spoleãnû jsme rádi drÏeli ãerné hodinky, u kter˘ch
hrálo staré dfievûné rádio, na nûm svítilo malé
Ïluté svût˘lko… Od té doby mám ráda Ladovy
obrázky, na kter˘ch se z jeho domeãkÛ linou do
tmavé noci Ïlutá svût˘lka. Babiãka Milada si navíc
dopisovala s – v té dobû nesmírnû slavnou – hereãkou RÛÏenou Naskovou. Dodnes si pamatuji
na babiããino pfiekrásné, zdobné, drobné písmo.
Aãkoliv zÛstala v domácnosti, byla velice citlivá
a inteligentní. Babiãka mi obãas vyprávûla, jak její
maminku, mou prababiãku, zabil na poli blesk,
a po cel˘ svÛj Ïivot schraÀovala jako poklad po ní
spálenou sponku do vlasÛ. UÏ tenkrát jsem ráda
fiádila s kluky, lezla na stromy, ale pak zároveÀ
ráda chodila s babiãkou do polí na procházky,
kde mû uãila poznávat kytiãky. Pamatuji si tfieba
poetick˘ název jedné z nich. Babiãka fiíkávala, Ïe
jsou to Slziãky Panny Marie. UÏ bûhem pobytu
u babiãky a dûdy jsem si zamilovala Velikonoce,
jejichÏ zvyky jsme dodrÏovali a kter˘m dodnes
dávám pfiednost pfied vánoãními svátky. Zelené
ãtvrtky byly ‰penátové, barvila se vajíãka, kluci
chodili na koledu a já pfied nimi a jejich pomlázkou s pi‰tûním a jeãením prchala do pfiedem peã-
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livû pfiipraveného úkrytu. Zvyk barvení vajec na Velikonoce dodrÏuji
dodnes. Jen mi v souãasné dobû dûlá problém sehnat bílá vajíãka, v‰ude
jsou k dostání jen hnûdá. A tak pfied Velikonoci volám na v‰echny strany
a sháním ta bílá.“

Obrázky z Pie‰Èan
KdyÏ bylo Jitce asi ãtyfii nebo pût let, zaãal její tatínek v létû pohostinsky
dirigovat lázeÀsk˘ orchestr v Pie‰Èanech. A maminka tam s ním jezdila zpívat. PokaÏdé vyzvedli svou malou, roztomilou, kudrnatou holãiãku od
babiãky v Rakovníku a vzali ji na zájezd s sebou. A ona uÏ tenkrát v jiném
prostfiedí vyvádûla své neuvûfiitelné kousky.
„Náhle jsem tfieba nebyla – a na‰li mû v cikánském voze! To se jednou
stalo i v Rakovníku. Nebo mû pfiitahovaly kolotoãe a houpaãky, pfiímo jsem
je milovala. Taky jsem se v Pie‰Èanech originálním zpÛsobem nauãila plavat. V‰ichni jsme byli toho dne na známém kúpalisku Eva. Bûhala jsem
kolem bazénu… ‚Kde je zas ta Jitka?‘, shánûla se po mû máma. Uvidûla mû,
utíkala za mnou, uÏ uÏ mû dohánûla – a jak jsem ji uvidûla za sebou – ‰up,
skoãila jsem do hlubokého bazénu! Nûjak jsem se v nûm chvíli plácala –
a tak jsem se nauãila plavat. Pamatuji si také, jak jsem se v Pie‰Èanech chodila dívat na nádherné tropické lekníny Victoria regia. Proã? ProtoÏe byly
krásnû a tajemnû nasvícené. Táta mû tam bral na koncerty a také do restaurace, kde mû uãil, jak se tam chovat, jak si objednat, jak se správnû jí, jak se
platí. Dodnes si pamatuji ‰atiãky, které jsem mûla tehdy na sobû.“

Ze ·umavy do Podûbrad
KdyÏ bylo Jitce deset let, odjela do ‰koly v pfiírodû na ·umavu. Dodejme,
Ïe b˘vala od miminkovsk˘ch let ãasto nemocná, jedna angína stfiídala druhou. UÏ v pûti jí museli vytrhnout krãní mandle. Ale to, co ji postihlo na
·umavû, pfiekonalo v‰echna dosavadní marodûní.
15
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„Jednou jsem hroznû zeslábla a nemohla dojít
z nûjaké túry do chaty, kde jsme byli ubytovaní.
Bylo mi ãím dál tím hÛfi. Odvezli mû do nemocnice ve Vimperku, kde zjistili, Ïe jsem chytila zcela
zvlá‰tní druh angíny. Právû proto, Ïe jsem nemûla
mandle. Dostala jsem vysokou horeãku, a tak si
mû tam nechali na pozorování. Po t˘dnu byla
diagnóza jasná – akutní kloubov˘ revmatismus
a následnû zánût srdeãního svalu. Nemohla jsem
h˘bat rukama ani nohama. Postupnû mû léãili
a také uãili znovu chodit. Na srdce jsem pak dostávala kaÏd˘ mûsíc aÏ do sv˘ch patnácti let injekce,
jejíÏ vpíchnutí bylo z mého dûtského pohledu asi
tak pfiíjemné, jako kdyÏ vás nakopne kÛÀ.“
Jitka ov‰em svÛj pobyt ve vimperském ‰pitále
zúroãila originálním zpÛsobem. Zamilovala si totiÏ celou nemocnici se v‰emi doktory, sestfiiãkami
i pomocn˘m personálem.
Jejího nad‰ení si v‰imli doktofii, ktefií ji dokonce vybavili zdravotnick˘m kuffiíkem, kter˘
mûl plnou v˘bavu, vãetnû obvazÛ a pravé injekãní
stfiíkaãky. „Panenkám jsem píchala injekce. Pofiád jsem nûkoho léãila, obvazovala.“ Chvíle na
lÛÏku trávila ãetbou. Zhltala napfiíklad celého
Vinnetoua, kníÏku Tajupln˘ ostrov a jiné zajímavé
kníÏky.
Nad‰ení pro kariéru ve zdravotnictví Jitku ale
po ãase zcela logicky pfie‰lo. DÛvod byl jednoduch˘. Medicína vyÏaduje trvalé celoÏivotní studium. A to nebylo nic pro ni. Nicménû dodnes
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chová ke v‰em pracovníkÛm ve zdravotnictví úctu takfika posvátnou a mezi
lékafii a zdravotními sestrami má spoustu pfiátel.
Po léãbû ve vimperské nemocnici musela odjet se srdíãkem na ozdravn˘
pobyt do dûtské léãebny v Podûbradech. Tam ov‰em pojala léãbu s temperamentem sobû vlastním a podle v‰eho ke svému vlastnímu prospûchu:
„Skákala jsem na posteli, snaÏila se bûhat po chodbách i venku… Prostû
dûlala jsem v‰echno moÏné proti pfiíkazÛm a doporuãením. Paradoxnû se
mi srdce zlep‰ilo nejspí‰ právû touhle ãinností!“
V té dobû se uÏ Jitka hodnû zajímala o muziku, kterou kolem sebe sly‰ela.
Zapisovala si písniãky do se‰itu, první byla Diana od Paula Anky, pamatovala si rÛzné texty. A milovala Waldemara Matu‰ku.
Z Podûbrad se po léãení vrátila k prarodiãÛm do Rakovníka.

PraÏská dvouletka
Jitãina idylická rakovnická léta skonãila bez varování doslova z hodiny na
hodinu. Znenadání si pro ni pfiijela maminka, která si ji okamÏitû odvezla
s sebou do Prahy, kde stále pÛsobila jako ãlenka souboru Divadla Na Fidlovaãce. Otec mezitím pfiesídlil do Podûbrad jako dirigent. Pro Jitku byl tento
prudk˘ pfiechod velmi tûÏk˘.
„Chodila jsem tehdy do ‰esté tfiídy. Do té doby jsem nosila domÛ jedniãky,
sem tam dvojku, a pfiitom mi to nedalo Ïádnou práci. A teì v Praze se najednou zaãaly objevovat trojky, prospûch se zhor‰il. CoÏ jsem ale nevnímala
jako nûjakou tragédii. Faktem zÛstává, Ïe jsem náhle byla vytrÏená z idylického dûtství a vrÏena do zcela neznámého prostfiedí. A nejen to. Velice ãasto
jsem zÛstávala sama doma. Bydleli jsme nedaleko Fidlovaãky, kde máma
hrála hlavní role v operetách a hrách se zpûvy, a b˘vala tudíÏ zcela pravidelnû
veãer pryã a bûhem dne do divadla docházela na zkou‰ky. Máma se proto domluvila se sousedy, ktefií mûli syny asi v mém vûku, abych u nich mohla veãefiet. Dodnes si pamatuji na jejich pfiipálenou sekanou!“ smûje se dnes Jitka.
Doma nemûla Jitka navíc na rÛÏích ustláno.
17
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„Îe by mi rodiãe zafiídili mÛj vlastní romantick˘ dívãí pokojíãek, o tom
nemohla b˘t fieã. Dûti si dnes vÛbec neuvûdomují, co v‰echno mají,
a spousty vûcí povaÏují za samozfiejmost. Maminka tohle nefie‰ila, protoÏe
mûla svÛj divadelní svût. A táta byl taky svÛj. Navíc dirigent, prostû umûlci!
Tehdy mi to ale vÛbec nedocházelo. AÏ pozdûji, kdyÏ uÏ jsem Ïila sama
a nûkdy vzpomínala, fiíkala jsem si, jak to vÛbec bylo moÏné. Ten trochu
hofik˘ pocit mám v sobû dodnes, ale uÏ jsem daleka toho, abych mûla rodiãÛm nûco za zlé a nûco jim vyãítala. Tak to prostû bylo!“
UãiÀme tu dvû poznámky, které mohou trochu pfiispût k pochopení v˘‰e
fieãeného. První: Jitãina máma asi opravdu nebyla ve svazku s manÏelem
pfiíli‰ ‰Èastná. UÏ záhy po svatbû zjistila, Ïe se mu kromû ní líbí i v‰echny
krásné Ïeny kolem. A ‰armantní pan dirigent se Ïenám líbil také. Ov‰em ani
paní Lenka nezÛstávala pozadu. Poznámka druhá: Jitka nikdy sv˘m rodiãÛm v˘chovu ani v nejmen‰ím neulehãovala. Byla velmi temperamentní,
svéhlavá a vzdorovitá. KdyÏ u ní maminka v dûtství objevila jisté malífiské
nádání, vznikl dal‰í problém, protoÏe malá Jitu‰ka se nechtûla podfiídit
Ïádné autoritû. A tak to bylo se v‰ím. V dobû, kdy se pomalu hlásila o slovo
puberta, zaãala vnímat kluky a objevila nefiest v podobû cigaret.
„S kluky jsem zkou‰ela koufiit a nauãila se to na znaãce Lípa. A proã Lípa?
Myslela jsem si, Ïe kdyÏ se nûco jmenuje Lípa, tak je to z lípy a musí to b˘t
zdravé!“
O prázdninách Jitka odjíÏdûla z Prahy do Rakovníka k babiãce a dûdovi.
Milovala slavné koupali‰tû, kterému se dodnes fiíká Tyr‰ák a ke kterému
se jí váÏou krásné vzpomínky. Uprostfied leÏí ostrÛvek. Tam pokaÏdé doplavala a tam se také poprvé líbala s klukem.

Klavír
AÈ Ïila kdekoliv, chodila Jitka pravidelnû na hodiny klavíru. Zaãala uÏ v ‰esti
letech v Rakovníku, pokraãovala v Praze a pak v Podûbradech. Na to dbal
zvlá‰tû otec docela pfiísnû.
18
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„Dost mû péroval, abych cviãila, ale také mi tfieba ukazoval a vysvûtloval partitury symfonického orchestru. To bylo pro mû do budoucna hodnû
cenné. K pravidelnému cviãení, které mû jako vût‰inu dûtí nebavilo, jsem
potfiebovala motivaci. Jako ostatnû ke v‰emu. Rakovnická babiãka to se
mnou umûla! Zabalila se do záclony, tanãila jako baletka a v ten moment
mû to cviãení na klavír bavilo! Babiãka byla moc ráda, kdyÏ jsem jí zahrála
Dvofiákovo Largo z jeho Novosvûtské symfonie. To byla ‰tûstím bez sebe!“
Samozfiejmû ani prÛbûh hudebních studií nebyl u Jitky bez problémÛ.
„VÏdy jsem mûla dobré uãitele klavíru, vÏdy mi hra maximálnû ‰la a vÏdy
se mnou byli v tomto smûru maximálnû spokojeni. Ale nikdy mû nebavilo
nic z hudební nauky, nic z teorie. Zato kdykoliv jsem se ocitla nûkde, kde
stál klavír, hned jsem nutila ostatní, aby se mnou zpívali. Hrávala jsem a rádoby anglicky zpívala mimo jiné i rokenroly.“
Jitka své studium klavíru na Lidové ‰kole umûní v Podûbradech zakonãila v pátek 26. února roku 1965 ve velkém stylu. Na absolventském koncertu v podûbradském Zámeckém divadle pfiednesla za doprovodu Stfiedoãeského symfonického orchestru pod taktovkou dirigenta Symfonického
orchestru âeskoslovenského rozhlasu v Praze Franti‰ka Dyka I. vûtu z Haydnova Koncertu D dur pro klavír a orchestr.
Koncert probûhl zdárnû, ale pak se stalo nûco neãekaného. Jitãin zápal
pro hru na klavír zcela pohasl. Jako mávnutím kouzelného proutku. Odmítla docházet na dal‰í hodiny klavíru, neustále se vymlouvala, dokonce si
pálila cigaretami ruce, aby nemusela na hodinu jít. Zkrátka nastalo období,
kdy Jitku pfiestalo bavit úplnû v‰echno. Uãení, hraní i ‰kola.

Podûbrady
Po zániku Divadla Na Fidlovaãce v roce 1963 a pfiiãlenûní této scény k Hudebnímu divadlu Karlín Jitãina matka uÏ do novû vzniklého souboru nepfie‰la. ManÏel ji pfiesvûdãil, aby zkusila uspût v konkurzu do ‰piãkového
tûlesa váÏné hudby – âeského pûveckého sboru (pozdûj‰ího PraÏského fil19
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harmonického sboru). Aã nemûla konzervatofi, ‰éf sboru profesor Josef
Veselka rozpoznal její v˘razn˘ talent a pfiijal ji. A hned se jelo na mûsíãní
zájezd do Itálie.
Tehdy vyvstala vpravdû nerudovská otázka. Kam v novû vzniklé situaci
situaci s tfiináctiletou Jitkou? ¤e‰ení bylo jediné: musí z Prahy nastálo odejít
za tátou do Podûbrad. Ten tam za krátkou dobou pozvedl lázeÀsk˘ orchestr
profesionálnû na takovou úroveÀ, Ïe se z nûj stal uznávan˘ Stfiedoãesk˘
symfonick˘ orchestr. A táta byl nejen jeho dirigentem, ale i fieditelem.
V Podûbradech bydleli s tátou na námûstí v malém lázeÀském pokojíku
v prvním patfie. U jedné stûny stály palandy, táta spal dole a Jitka nad ním.
Îádná sprcha, jen umyvadlo. Topilo se naftov˘mi kamny. Sprchovat se chodili do lázní.

První „opiãka“
Skoro kaÏd˘ se jednou poprvé pofiádnû opil. Ale jen málokdo s takovou
„parádou“ jako Jitka.
KdyÏ konãila devítiletku, Ïactvo ve ‰kole trochu slavilo. Nakonec zÛstali
ve tfiídû jen Jitka a dva kluci. A nenapadlo je nic duchaplnûj‰ího neÏ závodit,
kdo dfiív vypije láhev ãerveného a bílého vína najednou…
„Jak to se mnou zamávalo, asi nemusím popisovat… JenÏe ze ‰koly jsem
ne‰la domÛ, ale na sraz Stfiedoãeského symfonického orchestru, se kter˘m
jsem jela coby dcera pana dirigenta na vystoupení do Pardubic. Tam mûla
pfiijet z Prahy i máma, která na koncertû zpívala. KdyÏ jsem ‰la k autobusu,
zaÏila jsem pfiesnû to, co známe z filmÛ – mlÏn˘ opar, dvojité vidûní, vlnûní
zemû pod nohama… V tomto stavu jsem nastoupila a sedla si vedle táty,
kter˘ uÏ byl obleãen jako dirigent a jako správn˘ ‚‰vihák lázeÀsk˘‘, tedy cel˘
v bílém. Po pár kilometrech byl ohozen velmi nevábnou smûsicí ãerveného
a bílého. Pfied zraky celého orchestru!“
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