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Český rozhlas před ne-
dávnem vysílal reprízu 
vyprávění Luby Skoře-

pové, ve kterém ironicky ro-
zebírala, co prý musela Her-
manová udělat pro to, aby jí 
na úřadě změnili rok naroze-

ní – za to, že letopo-
čet 1908 přepsali 
na 1913 musela za-

platit. Také do-
dala, že ona 
by nikdy za 
nic takového 
neplatila, tak-

že na rozdíl od 
Hermanové ušet-

řila. Této oživené 
fámy se hned chytli  

někteří »novináři« a začali 
formulovat po svém:  „…je-
jí herecká kolegyně Luba 

Skořepová na ni před 
časem prozradila, že 
byla ve skutečnosti 

starší. Na úřadě si prý ne-
chala změnit rok svého na-
rození.“ – „…Nenarodila se 
tak v roce 1913, jak oficiálně 
uváděla, ale o pět let dříve! 
(…) Až později na ni její leti-
tá kolegyně Luba Skořepo-

vá práskla, že si již v út-
lém mládí vyběhala na 

úřadech změnu da-
ta narození. Zkrát-
ka chtěla po ce-
lý život vypadat 
mladší, než ve 

skutečnosti byla…“ V článku 
s titulkem »Kamarádka o ní 
prozradila, že si prý zfalšo-
vala rok narození« jsem se 
dočetl: „…Podle velmi blízké 
kamarádky Luby Skořepové 
(†93) si Ljuba Hermanová ne-
chala upravit svůj rok naro-
zení. Pomocí úplatku si ne-
chala na úřadech snížit věk 
o pět let!“
Kamarádky opravdu nebyly

Začnu u  tvrzení, že byla 
Luba Skořepová »velmi blíz-
ká kamarádka« Hermanové. 
Nebyla. Kdysi jsem se Lju-
by ptal, jak přišla Skořepová 
(původním jménem Libuše) 
ke jménu Luba. „To nevím, já 
se s ní ani osobně neznám,“ 
zněla tehdy její odpověď.  

 Zjišťoval jsem, zda s po-
dobným tvrzením jako 
o  deset let mladší Skoře-
pová přišla někdy některá 
z opravdových Ljubiných ka-
marádek – Adina Mandlo-
vá, Nataša Gollová, Zita Ka-
bátová, Hana Vítová. Žádná 
z nich se nikdy nezmínila, že 
by se jim Ljuba někdy svěři-
la, že je starší než ony. Jak 
to, že to věděla Luba Skoře-
pová? A vůbec, proč o Ljubě 
začala sama od sebe pojed-
nou mluvit, když kamarád-
kami nikdy nebyly? Že by 
závist? Proč, když Ljubu pře-
žila o deset let? (Luba ze-
mřela ve věku 93 let, Lju-
ba v 83.)

Pravdu o záměně letopoč-
tů vysvětlila kdysi sama 
Hermanová v  knížce Lju-
ba jako vystřižená, kterou 
jsme o ní napsali spolu s Ol-

O Ljubě Hermanové (†83) se opakovaně 
po dobu desítek let objevují různé fámy 
a pomluvy. Jednou z šiřitelek nejčastěji 
opakované lži byla i herečka Luba 
Skořepová (†93). Že prý byla Hermanová 
ve skutečnosti o pět let starší. 
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Už jednou rozvedená moderá-
torka nováckých zpráv Kristina 

Kloubková (43) si je nějak podezře-
le jistá v kramflecích! Ještě před ní 
choreograf a tanečník Václav Ku-
neš (44), s nímž se před necelým 
rokem dala podruhé dohromady, 
ani nepoklekl, a ona už se s ním 
vidí před oltářem ve svatebních 
šatech. „Pevně věřím, že ten dru-
hý pokus vyjde napořád a na svoji 
svatbu se těším,“ nechala se blon-
dýnka slyšet v pořadu Volejte No-

vu. Vzhledem k tomu, že se Kris-
tině zásnubní šperk na prsteníčku 
stále neblyští, otázkou je, zda za-
milovaný pár před veřejností něco 
netají. Proč by Kristina jinak o ve-
selce mluvila jako o hotové věci? 
Je-li ale vše ve starých kolejích, 
možná se sympatická moderátor-
ka skutečně jen nemůže dočkat, až 
se svého druhého velkého dne ko-
nečně dočká. A erl

dřichem Dudkem. Tu kníž-
ku jsme psali v  roce 1983 
a v nakladatelství Melant-
rich vyšla v roce 1986.
Učila se od ní i Hegerová

V některých jejích pasá-
žích jsme užívali »dotazní-
kovou metodu«, a tak jedna 
z otázek zněla: Kolik je vám 
let? Z knížky cituji odpověď: 

„Podle naučného slovníku, 
který vydalo nakladatelství 
Academia, o čtyři roky víc, 
podle záznamu v matrice, 
a co mi tvrdili rodiče, o čty-
ři roky méně než ve slovní-
ku Academia. Jinými slovy 
– v roce 1983 jsem oslavila 
sedmdesátiny.“ 

Čtyřiadvacet let po je-
jí smrti se píše především 
o  tom, že šňupala kokain, 
s Adinou Mandlovou pro-
žívala divoké mejdany, ce-

lý život stále jen střídala 
chlapy… Že by někdy ně-
kdo napsal pravdu o  je-
jích uměleckých schopnos-
tech? Že se stala po válce 
první představitelkou mo-
derního českého šansonu, 
od které se učily mnohé 
další zpěvačky včetně Ha-
ny Hegerové?

Závěrem zdůvodnění, 
proč se Ljuby Hermano-
vé zastávám a v budouc-
nu zastávat budu. Pomohl 
jsem jí napsat dvě kníž-
ky (třetí už jsem po ro-
ce 2000 napsal sám), tři ro-
ky jsem s ní připravoval její 
rozhlasové Ljubinoviny, za 
které jsme dostali cenu Prix 
Bohemia Radio 1993, napsal 
jsem jí i několik písniček. By-
li jsme opravdovými kama-
rády.

 Nakonec perlička pro po-
bavení. Jednou, když seděla 
u nás doma v kuchyni, poví-
dá zničehonic mé ženě: „Jo-
hano, z  toho Ondry je teď 
už docela pěknej chlap – ale 
neboj se, já ti ho nepřeberu. 
Kdybych ale byla o takových 
deset let mladší, tak bych 
ti ho svedla!“ Zbývá dodat 
maličkost – Ljubě bylo teh-
dy zrovna 79 let. 

A Ondřej Suchý

Luba Skořepová           Pomlouvala Ljubu  
Hermanovou

Promluvila  
o svatbě

Kristina Kloubková
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odhaluje Ondřej Suchý

V roce 1925 začínala v dětských představeních v nuselském 
Tyláčku. V jedné pohádce hrála vílu. Co myslíte – bylo jí tehdy 

dvanáct, nebo sedmnáct let?

Detail víly 
malé Ljuby.

Ve filmu Peníze nebo život 
zpívala spolu s Hanou 
Vítovou dnes již legendární 
píseň Život je jen náhoda. 
Věkový rozdíl mezi Ljubou 
a Hanou byl pouhých devět 
měsíců…

E Ljuba Herma-
nová ručně 
kolorovaná 
(originál 
fotografie 
věnovala Ondřeji 
Suchému).

Ondřej Suchý s Ljubou 
Hermanovou, když jí bylo 
67 let.

„11. června 1995 natáčela Česká televize Ostrava v Šemanovicích část 
pořadu Kavárnička dříve narozených. Ladislav Gerendáš vedl s Ljubou 
rozhovor, po kterém zazpívala písničku Veselá Praha s mým textem. 
Ljuba Hermanová zemřela 11 měsíců po tomto natáčení…“ vzpomíná 
Ondřej Suchý.
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