
   Životní příběh paní Hany Zrůstové 

     Paní Hana, která zasvětila hudbě celý život, se narodila 1. 11. 1944 v Kolíně. Své 

dětství prožila v rodinném domku na Zálabí se svými dvěma sourozenci, o patnáct let 

starším bratrem Mirkem a o čtyři roky mladší sestrou Evou. Stále obklopena milujícími 

a obětavými rodiči. V prvním roce života měla velké štěstí, neboť probíhala 2. světová 

válka a v náletech na Kolín, které byly v letech 1944 a 1945, ji rodiče uchránili a přežila 

bez zranění. Ne tak její tatínek. Zranění ho omezovalo celý život. Dědeček ve  snaze 

pomoci druhým, byl zasažen a zemřel. Maminka byla dobrou duší pro rodinu a také pro 

celé okolí. Starala se o staré lidi, pomáhala druhým a zapojila se v červeném kříži. S 

vrstevníky si hráli různé hry. Pokoušeli se známé písničky nejen zpívat, ale také 

pohybově předvádět. Divadlo, písničky, ale také knihy provázely Hanino dětství. 

Dostávali je ke každým svátkům, narozeninám, k Vánocům. I v nedělní škole se mohla 

věnovat tanci, zpěvu a divadlu. Ve druhé třídě stála poprvé na jevišti. Hrála na 

harmoniku a také se učila na klavír. Chtěla se stát učitelkou. Po maturitě vyučovala na 

základní škole hudební výchovu. Pak pracovala na odboru školství a kultury jako 

odborný referent. Konec své profesní kariéry věnovala opět učitelství. Na každé škole, 

na které učila, měla vždy alespoň jeden pěvecký soubor a vedla tak své žáky k lásce k 

hudbě. "Doma se zpívalo vždy, jak rodiče, tak sourozenci. Ať to byla dechová, taneční 

nebo i vážná hudba. Byli jsme zpěvavá rodina". Na konci 60. let se vdala a spolu s 

manželem Václavem vychovali dvě dcery. Celá rozvětvená rodina drží pevně při sobě. 

A jak to bylo se zpěvem? Od svých 19 let poprvé se sestrou zpívaly s tanečním 

orchestrem Přemysla Černíka.  Kapelník Miroslav Císař je vzal do Kmochovy hudby. S 

muzikou procestovala velký kus světa, několikrát zpívala a moderovala v Rakousku, 

Německu, Polsku, v tehdejším Sovětském svazu, i ve Švýcarsku. S Kmochovou hudbou 

prožila i nezapomenutelný zájezd za krajany do Ameriky. V Kanadě koncertovali v 

Torontu a v USA v Chicagu. Paní Hana nejen zpívala a zpívá dodnes, ale také uváděla 

koncerty dechové a vážné hudby v Kolíně a v okolí. Pomáhala organizovat a moderovat 

Kmochovy Kolíny. Dnes už jen doprovodné akce. Setkala se s mnoha osobnostmi. Pro 

paní Hanu je srdeční záležitostí sám František Kmoch. Spolu s přáteli založili v roce 

1989 Klub přátel Františka Kmocha se sídlem Na Zámecké. Z počátku se tady střídaly 

hlavně obě menší party velké Kmochovy dechovky, dnes zde hraje každou druhou 

neděli jiná hudební formace. Členy má Klub nejen v Kolíně, ale i v celé republice a v 

zahraničí. Paní Zrůstová, tajemnice Klubu, tyto akce pomáhá organizovat, moderuje je a 

zpívá. Píše texty písní. K moderování si připravuje zajímavé povídání o zpěvácích, 

skladatelích i hudebnících. Například v kolínské synagoze moderuje Vzpomínkové 

koncerty na památku z Kolína odsunutých Židů. Za svoji práci zpěvačky, moderátorky a 

neúnavné organizátorky paní Hana v r. 2010 vstoupila do pomyslné síně slávy, neboť 

jako první dostala za  přínos v regionální kultuře Otíka, tj. cenu Kolínského deníku. Při 

výročí konání 50. Kmochova Kolína dostala další ocenění za dlouholetý přínos v 

kulturní oblasti v Kmochových Kolínech.  

     Mladým lidem by chtěla vzkázat, aby měli naši Českou zemi rádi, aby byli hrdi, že 

jsou Češi a že patří do této krásné země, která je naším domovem.   

 


