
Michaela Němcová Antalíková           

Michaela Němcová Antalíková se narodila 17.července 1964 v 
Chomutově.Ve dvou letech se s maminkou odstěhovala do Vejprt v 
Krušných horách.V roce 1973 se znovu přestěhovali, ale do Říčan u 
Prahy. 
          Michaela od malička měla ráda hudbu. Zpívala ve sboru a učila se 
hrát na hudební nástroje. Michaela milovala přírodu a zvířata a chtěla se 
stát veterinářkou. V šestnácti letech ji poprvé napadlo, že by chtěla zpívat 
víc, protože se zamilovala do opery. Ve 3.ročníku na gymnáziu přešla na 
Státní konzervatoř proti vůli rodičů a začala studovat operní zpěv. Toužila 
zpívat v Národním divadle. 
         V osmnácti letech se Michaela přestěhovala do Prahy. Začala 
objevovat nové lidi a jiné směry v hudbě. V té době začala psát básně a 
spojovala hudbu se svými názory. Později se potkala s Milanem (Mejlou) 
Hlavsou, který byl zpěvák a baskytarista v kapele The Plastic People of 
the Universe. Mejla nabídl Michaele místo zpěvačky v kapele.  
         V roce 1988 Mejla založil kapelu Půlnoc, ve které byly někteří 
členové původní kapely The Plastic people včetně Michaely. Na rozdíl od 
původní kapely mohla Půlnoc veřejně vystupovat. Vydali několik alb. 
Dokonce v roce 1989 mohla Půlnoc vycestovat na turné do USA. Členové 
museli jet jako turisté, protože nesměli jet jako kapela. Půlnoc se rozpadla 
roku 1993. Od roku 2011 vystupuje jen příležitostně. 
         Před Palachovým týdnem se v lednu 1989 Michaela vdala za Davida 
Němce z rodiny disidentů. Její tchýně Dana Němcová byla signatářem a 
mluvčím Charty 77. Michaela také podepsala tento dokument. Jejího 
muže a její tchýní několikrát zavřeli do vězení. V listopadu 1989 se 
nemohla zúčastnit Sametové revoluce, protože se starala o děti. 
        Michaela nemohla chodit na vysokou školu, tak později po revoluci 
začala studovat Vyšší odbornou školu pedagogickou a dělat si různé 
kurzy.Chtěla pomoci dětem s postižením se toho více naučit. Ze své 
zkušenosti věděla, že si děti s postižením nedokážou spočítat peníze, 
nevěděli k čemu je násobilka atd. Jejím cílem bylo učit postižené děti se 
zdravými dětmi dohromady. Učila zdravé děti chápat ty postižené: jak se 
cítí, proč dělají různé věci, za které nemohou. 
Nyní učí malou skupinku ve škole.  
 


