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1. Většina z nás žije v Kolíně, kde má dlouhou tradici hudba Františka 

Kmocha. Představíme vám velice příjemnou a milou paní, která hudbě 

zasvětila celý život.  

 

      Jmenuju se Hana Zrůstová, je mi 73 let,     

      narodila jsem se v Kolíně a v Kolíně žiju celý život.  

    

 

 

 

 
 

2. Své dětství prožila v rodinném domku na Zálabí se svými dvěma sourozenci. 

      Oba dva moji rodiče byli skvělí lidé. Maminka byla kvůli nám  

      třem dětem téměř celý život v domácnosti. 

      Tatínek, přestože byl hodně nemocný, tak se o nás staral tak,  

      že uživil celou rodinu. 

   

 

 

 

 

    Celá rodina v roce 1956 

 

3. Školní léta prožitá na Zálabí utekla. Jak se vyvíjel profesní život? 

 

   Po maturitě jsem nastoupila na 3. základní devítiletou školu, tak jsem tam 

   učila hudební výchovu, pěvecké sbory, to byla moje parketa.   

   V podstatě kolem kultury a školství se točil celý můj profesní život.  

        

Rok 1975 

 

4. A jak to bylo se vztahem k hudbě? 

     My jsme byli zpěvavá rodina. Naši zpívali s námi od malinka. Moje sestra 

     zpívá samozřejmě také, s ní se mi zpívá nejlíp. Můj bratr se stal dokonce  

     profesionálním zpěvákem, moderátorem a bavičem.   

      

   S rodiči a s bratrem Mirkem v r. 1947  

    

      

     

 

 

   Se sestrou Evou 



5. Paní Hana se vdala a vychovala spolu se svým manželem dvě dcery. Musela skloubit zaměstnání, rodinu i 

zpívání. Také hodně cestovala.  

      Díky Městské hudbě Fr. Kmocha jsem zpívala v Americe, v  

      Chicagu a v Torontu, V Kanadě a v Americe.  Jinak jsme jezdili s 

      Městskou hudbou do Německa, do Rakouska, do Švýcarska. Byli  

      jsme všude srdečně přijímáni.  

    

      

     Zlatá svatba v r. 2017 

 

 

6. Jak se paní Hana dostala ke Kmochovu Kolínu? 

      Velice jednoduše, protože František Kmoch, to je moje srdeční  

      záležitost.A hlavně tady založil svůj světoznámý orchestr, dnes  

      Městskou hudbu Františka Kmocha, no a protože jsem pracovala na 

      úseku kultury na kolínské radnici, později v městském   

      kulturním středisku, které bylo pořadatelem Kmochova   

      Kolína, tak jsem se dostala i ke Kmochovým Kolínům a jsem  

      u nich do dneška.       

         

       

      Z Kmochových Kolínů 

 

7. Za přínos v kultuře byla po zásluze oceněna několika cenami. 

     Kolínský Otík je anketa Kolínského deníku, anketa čtenářů a oblíbenosti lidí 

  u čtenářů. A já jsem v tom 1. ročníku Kolínského Otíka získala tehdy  

  ocenění a jsem vlastně první držitelkou Kolínského Otíka.    

  Co se týče té druhé ceny, ta je z 50. Kmochova Kolína, čili  příští rok to  

  bude  pět let a dostávali ji všichni, kteří se nějakým způsobem zasloužili  

  Kmochův Kolín jako takový.       

        

S oceněními 

 

 

 

8.Jaký vzkaz by paní Hana Zrůstová, zakladatelka a tajemnice Klubu přátel Františka Kmocha, vzkázala  

budoucím generacím: 

    Aby měli svoji zemi rádi, aby byli hrdi na to, že jsou Češi, že    

    patří do téhle krásné země. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


