
Vážená paní ředitelko. 

Děkujeme za nádherný večer, který jste tak hezky uvedla a s radostí představila Vašeho 

vzácného hosta, skvělou zpěvačku a spisovatelku, Báru Basikovou. Díky rozmanitým a 

zasvěceným otázkám vynikajícího moderátora Jiřího Vaníčka jsme Báru Basikovou poznali 

velmi zblízka, nejen jako profesionální zpěvačku, ale i jako vzácného a vnímavého člověka s 

nesmírně vytříbeným a kultivovaným projevem ve velmi milém a příjemném vyprávění.  

Její cesta ke zpěvu vedla od útlého dětství, kdy zpívala v pěveckém sboru, ale také v pořadu 

Zpívá celá rodina, píseň Markétku od Marie Rottrové. Navštěvovala Lidovou školu umění a 

přípravovala si techniku pro sólový zpěv. Od pěti let ráda psala povídky, fejetony, romány a v 

devatenácti letech napsala svůj snový román, částečně ze života dvou kamarádek, mladých 

dívek. Román vyšel až po roce 1989 a ještě poté v dalším vydání. Dozvídali jsme se, že 

odmaturovala na ekonomické škole a tři roky poté na Lidušce byla hospodářkou a 

sekretářkou. Již během studií, v sedmdesátých letech, na pozvání výtvarníka Martina Němce 

vstoupila do rockové skupiny Precedens a poté spolupracovala s kytaristou Michalem 

Pavlíčkem. Třetí cenu Zlatého slavíka získala v roce 1987, druhou v roce 1991. Má ráda a 

inspirací se jí stali zpěváci typu Golden Kids - Helena Vondráčková, ale také Barbara 

Streisand. 

Nádherné byly pěvecké vstupy Báry Basikové, které dotvářely velice milou a příjemnou 

atmosféru. První Rekviem zapůsobil v prostoru vystavených portrétních fotografií 

vypovídajících o Lidicích. Vnímali jsme vyprávění o jejím prvním muzikálu z roku 1994 

Jesus Christ Superstar v roli Marie Magdaleny. Druhá píseň opět živě zazpívaná byla z 

muzikálu Johanka z Arku. Třetí zpívaná píseň Čerešně od Hany Hegerové a další píseň, 

skladba pana Horáčka a Hapky, vždy s příběhem.  

Při muzikálu Lucrezia Borgia byl krom zpěvu i tanec v Národním divadle. Během muzikálu 

Obraz Doriana Graye se seznámila se svým osudovým třetím manželem. Dozvídali jsme se o 

rodině, o dospělých dcerách dvojčatech, o devítiletém synovi, o koncertech, kdy Bára 

Basiková i z dovolené na Korfu dokáže odskočit na koncert do Prahy. O její povaze, v 

soukromí spíše uzavřené, ale na jevišti otevřené. A jeviště ve velkém sále Lidické galerie 

působilo na Báru Basikovou spíše komorně, neboť ve své profesi je zvyklá na velká jeviště a 

koncertní a plesové sály. Bára Basiková miluje svoje povolání, baví ji a svá vystoupení si 

užívá. V muzikálu je práce týmová, může se spolehnout na své kolegy a při případné 

nečekané situaci na jevišti hra pro diváka pokračuje, neboť alternace je vždy připravena. 

Báře Basikové se splnil její dětský sen, stát se profesionální zpěvačkou, a to se jí beze zbytku 

podařilo. Od února bude mít své webové stránky. Byla zvyklá cestovat vlakem a autobusem, 

ale v současné době si dělá autoškolu pro svobodu pohybu a cestování.  

V Lidicích již byla před lety a krásnými slovy vyjádřila jak silně na ni zapůsobil pomníček 

(pomník věnovaný dětem) a Lidice opět navštíví se svým synem, protože je velmi důležité, 

aby se lidické události stále připomínaly. Odměnou účinkujícím byl velký potlesk, kytička a 

autogramiáda autorské knihy Báry Basikové. 

Děkujeme za skvělý prožitek, za tyto vzácné chvíle. 

S úctou  

Klánovi z Plzně 

 


