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Táňa Fischerová se narodila 6.6.1947  v Praze. Pochází z divadelnické rodiny. Po maturitě 
začala studovat na brněnské Janáčkově akademii múzických umění, ale již po dvou letech 
studium  ukončila  a  nastoupila  do  pražského  Činoherního  klubu,  odkud  musela  v roce 
1973 odejít.  Hostovala  v různých divadlech,  spolupracovala  zejména s Janem Kačerem a 
Evaldem  Schormem.  Točila  filmy  zejména  s Antonínem  Mášou,  Jaromilem  Jirešem, 
Miloslavem Lutherem a Karlem Kachyňou.  Se svou svobodomyslnou povahou byla Táňa 
Fischerová přítomna událostem listopadu 1989, byť se jich neúčastnila aktivně, protože v té 
době stála mimo angažmá.

V červnu  2002 byla  na  kandidátce  US-DEU  zvolena  jako  nezávislá  poslankyně  do 
Parlamentu ČR. V politice se zasazovala zejména o potřeby občanské společnosti. Prosadila 
se díky konkrétním tématům jako např. při boji o financování kultury. Vzhledem ke stále se 
snižujícímu rozpočtu pro kulturu Táňa Fischerová  prohlásila, že odejde ze sálu a nebude 
hlasovat  pro rozpočet,  pokud  se nenavýší  rozpočet  pro kulturu o  100 milionů  Kč.  Tuto 
částku  nakonec  skutečně  vybojovala.  Významně  na  sebe  upozornila,  když  chtěla  složit 
poslanecký  mandát  aby nemusela hlasovat  kladně o zákonu o jednostranném zvyšování 
nájemného. 

Mandát  jí  skončil  v červnu 2006,  nadále  se  však  veřejně  angažuje.  Je  předsedkyní 
alternativního  politického  hnutí  Klíčové  hnutí,  které  kandidovalo  v  Praze  v  minulých 
sněmovních volbách. Toto hnutí přivedlo na svět zcela nový program, který Táňa Fischerová 
považuje za nosný pro příští léta. Také přispívá svými komentáři do internetového deníku 
Referendum.

Vedle umělecké činnosti se podílí na práci v nadacích a občanských sdruženích – je členkou 
správní rady Nadace Vize 97, čestnou předsedkyní občanského sdružení Remedium (pro 
duševní  zdraví),  prezidentkou  ITI  (české  středisko  mezinárodního  divadelního  institutu), 



členkou  rady  patronů  přátel  Hnutí  Duha,  členkou  Společnosti  pro  trvale  udržitelný  život, 
členkou  poradního sboru  občanského  sdružení  Máme otevřeno? (pro  integraci  mentálně 
postižených), členkou Amnesty International a patronkou domu Šance. S Martou Kubišovou 
a  Janem  Kačerem  moderuje  televizní  Adventní  koncerty.  Příležitostně  se  věnuje  i  své 
celoživotní herecké profesi, v roce 2010 např. hrála v Hříčce pozdního léta Jana Kačera.  
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