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Velvyslanec Francouzské republiky předal zpěvačce Haně Hegerové
insignie komandéra Řádu za zásluhy
Velvyslanec Francie v České republice pan Pierre Lévy udělil 4. dubna 2013 paní Haně Hegerové
insignie komandéra Řádu za zásluhy. Medaili i diplom předal panu Matouši Hegerovi, vnuku paní Hany
Hegerové, který jí vyznamenání předá v soukromí.
Vyznamenání je oceněním celoživotního díla paní Hany Hegerové, která svou interpretací
francouzských šansonů významně přispěla k poznání francouzské hudby v Československu, později také
v České republice.
Svou kariéru zahájila paní Hegerová v Divadle Pavla Jilemnického v Žilině. Po přesunu do Prahy
se stala členkou souboru Divadla Rokoko a následně pak sólistkou Divadla Semafor. Zprvu pro ni skládal
texty písní textař Pavel Kopta, který pro ni napsal také text k písni Milord, která patřila do repertoáru Edith
Piaf. Její interpretace této písně si všiml Bruno Coquatrix, ředitel pařížského koncertního sálu Olympia. V
roce 1967 byla pozvána, aby vystoupila v tomto stánku francouzské písně, kde se jí dostalo nečekaného
úspěchu. Při této příležitosti se setkala a spřátelila s francouzskými interprety Gilbertem Bécaudem,
Georgesem Brassensem, Jacquesem Brelem, Georgesem Moustakim, Charlesem Aznavourem či
Danielem Guichardem.
V roce 1980 její sláva daleko přesáhla hranice rodné země, a to díky rozšíření repertoáru o
šanson Lásko má Jacquese Brela, jejíž český text složil rovněž Pavel Kopta. Hana Hegerová poznává
velký úspěch v Československu, jakož i v zahraničí, zejména pak v západním Německu, kde často
vystupovala. Je nazývána Velkou dámou šansonu nebo také Piaf z Prahy. Nahrála řadu desek,
vystupovala s recitály a v řadě pořadů pro rozhlas a televizi.
Její poslední album vyšlo roku 2010 pod názvem Mlýnské kolo v srdci mém, který je také názvem
původní písně, kterou složil Michel Legrand. V tomto albu jsou česky a slovensky nazpívány texty, které
složili Georges Moustaki, Léo Ferré, Serge Gainsbourg nebo Boris Vian. V červnu 2011, během
slavnostního předání Diamantové desky Supraphonu za 1 580 000 prodaných desek, se Hana Hegerová
znovu podělila o svou náklonnost k Francii, francouzskému jazyku a všem francouzským přátelům,
šansoniérům či hudebníkům, žijícím i již zesnulým, s nimiž se během více než 40 let sblížila.
Francie si přeje ocenit kvality a zásluhy paní Hany Hegerové, zejména pak její významné přispění
k propagaci francouzského šansonu a francouzské kultury obecně, a povyšuje ji na komandéra Řádu za
zásluhy.
Řád za zásluhy je francouzský řád založený v roce 1963 generálem Charlesem de Gaullem. Je
oceněním za mimořádné zásluhy, vojenské nebo civilní, prokázané francouzskému národu. Má tři
hodnosti, rytíř, důstojník a komandér, a dvě kategorie, velkodůstojník a velkokříž. Mezi českými
osobnostmi, které byly vyznamenány Řádem za zásluhy, jsou například bývalí velvyslanci ve Francii
Jaroslav Šedivý, Pavel Fischer a Petr Janyška, nebo intelektuálové jako novinář Petr Uhl, překladatel
Karel Kraus a politolog Jacques Rupnik. Nedávno byla tímto řádem vyznamenána mecenáška a
sběratelka umění paní Meda Mládková.
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