Idoly 80. let

V roce 1993 se ji
narodily dcery dvojčata a stáhla
se ze scény. V autorské činnosti ale
pokračovala dál.

Písničky psala
třeba i pro
Michala
Davida.

Eva a její
výstřední
póza z osmdesátých let.
Svou image
se nebála
radikálně
měnit a slušelo jí to. 
 Natočila
několik úspěšných alb .

Eva Hurychová

Během kariéry
si získala mnoho fanoušků. 

Ke slávě pomohl Sandokan
Patřila mezi špičky tuzemské hudební
scény. Vyprodávala sály, nahrávaly desky,
pak ale z povědomí národa zmizela.

Foto: xxx

P

řestože Eva Hurychová
vystudovala zdravotnickou školu, ke zpívání ji to odjakživa táhlo.
Navštěvovala večerní Lidovou
konzervatoř, dnes známou jako
Konzervatoř Jaroslava Ježka,
působila v triu Letokruhy.
Později založila skupinu Drops, účinkovala v nejrůznějších
hudebních a zábavných pořadech, psala písničky pro děti
i dospělé, prorazit do takzvané
první ligy se jí ale stále nedaři18 Letní čtení

lo. V roce 1982 ale přišlo osudové setkání s Janem Neckářem, bratrem slavného zpěváka
Václava Neckáře. Eva začala
spolupracovat s jejich legendární skupinou Bacily a o Evě najednou věděl každý. Přišel velký hit: Já přijdu, okořeněný
vtipným videoklipem, který bavil celý národ. Byl parodií na
tehdejší boom okolo seriálu
Sandokan. A nezůstalo pouze
u jedné písně, která zaujala a bodovala v hitparádách. „Za ten

klip mi tehdy Boris Hybner dal
přezdívku Klipstar,“ zavzpomínala s úsměvem Eva.

Hity psala i pro jiné

Další úspěšný song přišel vzápětí. Jednalo se o skladbu To
chce mít svůj systém, se kterým
získali bronz na populárním
a prestižním festivalu Bratislavská Lyra. V roce 1986 zpěvačka
založila vlastní doprovodnou
skupinu Pudr a vystupovala
i s ostravskými Plameňáky.
Byla velmi aktivní i jako skladatelka. O její písně projevovali zájem další tehdejší idolové.
Psala hudbu a texty pro Michala Davida, nebo oblíbené duo

Stanislav Hložek - Petr Kotvald.
„Na jakou jsem z těch skladeb
jsem nejvíce pyšná se nedá říci.
Tak to neberu. Největší odměnou vždycky pro mě bylo, když
se písnička líbila,“ prozradila
Eva. Po revoluci se uplatnila
v zábavných pořadech, kterými
provázel komik Luděk Sobota,
či v zájezdovém Videostopu Jana Rosáka. Kariéru ukončila
v roce 1993, kdy se jí narodily
dcery - dvojčátka. V autorské
činnosti však pokračovala.
„V životě se mi toho splnilo
hodně, za to jsem osudu vděčná. Dnes mám ale úplně jiné
plány. Třeba pomáhat druhým,“
prozradila Eva Hurychová.
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