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Revue Artesu a Olympie o zábavě a umění 

 

KULTURA OŽILA! ALE... 

 

 

Vážení čtenáři, 
 

myslím, že hovořím za celý Artes i jeho členy, když se nyní raduji z toho, že po roční přestávce způsobené 

covidem se opět kultura vrátila do našeho života. Ano, podléhá řadě omezení a nezvyklých pravidel. To 

jsou však okolnosti, s nimiž se musíme vyrovnat všude. Přesto fungují letní divadelní scény, otevřela se 

kina, pořádají se koncerty, konají festivaly a veletrhy. Lidé si zkrátka kulturu nedali vzít, řada z nich využi-

la léto k ukojení svého hladu po ní. Ale… 

Nic není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Organizátoři kulturních akcí rozhodně nemají vyhráno,               

a přestože se skutečně usilovně snažili hledat alternativy, jak zprostředkovat lidem co nejvíc kultury, fi-

nanční ztráty, které kovid přinesl, jsou nevyčíslitelné. Tíživá finanční situace postihla všechny kulturní 

struktury tím spíš, že kultura je v naší zemi v politické rovině stále ještě upozaděna. Ostatně za třicet dva 

let od revoluce v roce 1989 se na ministerstvu kultury vystřídalo snad nejvíc ministrů. Jen málokterý z nich 

přitom něco významnějšího dokázal. Přesně v tomto duchu se také děla podpora umění a umělců v posled-

ním roce a půl. 

I s několikaměsíčním odstupem od uvolnění je znát, že se řada lidí stále bojí chodit do společnosti a na kul-

turní akce. Předprodeje vstupenek váznou, i jindy úspěšné akce jsou svazovány omezeným počtem diváků 

a stávají se co do úspěchu průměrnými. Řada divadel neotevřela a neplánuje otevřít ani v příštích měsících, 

protože podmínky pro jejich otevření jsou špatně nastavené, provoz by byl nevýdělečný, nehledě na to, že 

se pravidla pro provoz mění s takovou rychlostí, že je jen těžké se v nich orientovat. A k tomu přichází 

strach z nadcházejícího podzimu a zimy, doprovázených strašákem opětovného uzavření všeho života do 

vymezených hranic protipandemických opatření.  

Je tedy oprávněné se ptát, co nás čeká v nejbližší době, zda organizátoři, kulturní akce, herci, zpěváci, spi-

sovatelé a další umělečtí interpreti přežijí, a jestli se v dalších letech podaří vrátit českou kulturu na úroveň, 

které jsme přivykli, nebo jestli nás doba odhodí opět o několik let zpátky, abychom zase bojovali. Já osob-

ně přeji všem, kteří se podílí na české kultuře, hodně štěstí, klidnou budoucnost a hlavně - je důležité pře-

žít! 

Tomáš Hejna 
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DRUHÝ DECH ARTESU! 
 

Nedá se nic dělat než se odvolat na Bibli. Abychom předešli nejasnostem: „Řeč Vaše budiž jasná. Ano, 

ano – Ne, ne.“ 

Různé řeči se vedou, a tak nezbývá, než se pokusit jasně uvést, jak to je a do budoucna má – může být 

s ARTESEM. 

Koronavirová doba zamávala i s našimi aktivitami. Nejsou žádné příjmy, tedy dotace, ze kterých ARTES 

žil a může žít, ale snad mají být a budou. Ani v této době ale ARTES nezahálel a snažili jsme se něco užiteč-

ného dělat. Zatupovali jsme branži zábavy například u nadace Život umělce, spolupracovali na Koncertech 

pod balkony, které organizovala společnost Ze srdce, a na svých webových stránkách www.zabava-

artes.cz jsme se snažili do povědomí veřejnosti vnášet pocit nezbytnosti zábavy pro lidi právě 

v náročnějších dobách. I loni jsme vyhlásili nové MISTRY zábavního umění 2020 (viz náš web). 

Mimochodem – řada umělců, například Standa Hložek, Michal David, Heidi Janků, Miluška Voborníko-

vá, Pavlína Filipovská a další, účinkovali na těchto akcí pro seniory bez honorářů. 

Ale doba se změnila, přinesla nové společenské i ekonomické nároky. Na tohle „heslo“ se snažíme prak-

ticky reagovat. 

Současný Výbor Uměleckého sdružení ARTES z. s. (tedy tzv. zapsaná společnost) řeší zvláště praktické 

záležitosti, které se v minulosti opomíjely. S potěšením jsme proto uvítali, že Správní soud dnem 24. květ-

na 2021 zapsal ARTES se všemi právními náležitostmi, vyplývajícími z našeho Valného shromáždění 

v únoru 2021. 

Řešíme i mnohé ekonomické otázky. Je všeobecně známé, že tantiémy a další příjmy z provozování 

uměleckých produkcí, kromě ČR, ČT apod., jsou prakticky nulové. Pokud budeme mít nějaké zdroje, a věří-

me, že ano, tak budou podstatně nižší než v minulých letech. A proto už teď výbor přijal závěr, že se vý-

razně omezí administrativní náklady vedení (momentálně uvolnilo jednu ze dvou kanceláří), že jakékoliv 

http://www.zabava-artes.cz
http://www.zabava-artes.cz
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náklady musí být přísně doloženy, a hlavně musí být doložen konečný výsledek účasti na jakékoliv akci. Že 

to k něčemu bylo. 

 

Výbor ARTESU pracuje ve složení: 

Tomáš Hejna – spisovatel, publicista, šéfredaktor Nakladatelství Olympia 

Jiří Helakal – zpěvák a moderátor 

Mgr. Stanislav Hložek – zpěvák, redaktor ČR Brno 

Steve Lichtag – režisér, majitel společnosti TwinStarFilm 

Vladimír Kopp – hudebník, producent, místopředseda US ARTES 

Mgr. Tomáš Magnusek – scénárista, režisér a herec, předseda České obce  spisovatelů 

PhDr. Václav Soldát – režisér, scénárista a redaktor 

Václav Stach – scénický technik a producent 

Jožka Zeman – moderátor a dýdžej, předseda US Artes 

 

Vedení ARTESU navazuje na vše dobré, co v minulých letech vzniklo a dělalo společenství zábavního umě-

ní dobré jméno. A tak pokračujeme i novelizujeme.  

 

Kolegium tvůrců a sympatizantů zábavního umění vybralo již padesát sedm umělců, kteří byli uvedeni do 

Síně slávy Mistrů zábavního umění: 

 

 

  Karel Gott    Josef Náhlovský    Josef Dvořák 

  Josef Zíma    Václav Vydra    Karel Vágner 

  Lucie Bílá    Hana Talpová    Jitka Molavcová 

  Jiří Korn    Jan Nedvěd     Jiří Helekal 

  Dalibor Janda   Petra Černocká    Petr Nárožný 

  Gustav Oplustil   Jiří Krampol    Stanislav Hložek 

  Petr Novotný   Jiří Suchý     Simona Stašová 

  Heidi Janků    Yvetta Simonová    Naďa Urbánková 

  Josef Fousek   Jožka Černý    Michal Nesvadba 

  Bolek Polívka   Iva Janžurová    Tomáš Magnusek 

  Zdeněk Barták   Petr Spálený    Ivo Šmoldas 

  Pavel Kožíšek   Zdeněk Troška    Luděk Sobota 

  Jiřina Bohdalová    Jaroslav Uhlíř    Karel Šíp 

  Ivan Mládek   Jiří Lábus     Petr Janda 

  Michal David   Pavel Zedníček    Eduard Hrubeš 

  Václav Neckář   Jaromír Nohavica    Jiří Krampol 

  Miluše Voborníková  Martin Dejdar    Milan Pitkin 

  Hana Zagorová   Josef Laufer    Pavlína Filipovská 

  Richard Tesařík   Václav Hybš    Petra Janů 

 

Určitě budou následovat další. Je jich ještě dost, kteří si to zaslouží. 
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Před několika měsíci, v květnu, vyšlo první číslo zcela nového Art Magazínu Es, který byl distribuován 

jak  e-maily členům kolegia a novinářům, tak i na  2600 e-mailových adres běžných čtenářů a na další mís-

ta setkávání uměnímilovné veřejnosti (viz. www.zabava-artes.cz), včetně malého tištěného nákladu. 

Připravujeme již šesté oceňování MISTRŮ ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ na počátku září 2021. 

I do budoucna se chceme třeba soustředit na drobné akce pro starší, pamětníky, na charitativní vystou-

pení v domovech seniorů a podobně. 

Budeme připomínat a navrhovat k finančnímu ocenění tvůrce zábavy nad sedmdesát let, aby se na ně 

nezapomínalo a mohli žít bez hmotné nouze. 

Změnili jsme logo a celkový systém prezentace ARTESU na veřejnosti. 

Vedení ARTESU si plně uvědomuje, že naše působení jak uvnitř branže zábavy, tak na veřejnosti, je                  

a musí být zaměřeno především na střední a starší generaci tvůrců. Nemusí se nám to líbit, ale ti nejmladší 

se o naše působení v zábavě, třeba i dnešním showbyznysu, moc nezajímají. Přejme jim to. Myslíme, že je 

nakonec dobré patřit mezi „klasiky“. O to víc se musíme, alespoň si to dáváme na „svůj štít“, starat, aby se 

nezapomínalo na tvůrce a osobnosti, kteří zábavu u nás udělali a mnozí pořád dělají. 

 

Všichni ve Výboru ARTESU už více než rok působíme bez jakékoliv finanční odměny. Je to k nevíře, ale 

zdá se, že nás to baví. Myslíme si, že to má smysl. A budeme jen rádi, když se k nám přidáte. 

 

Za členy Výboru Uměleckého sdružení ARTES, z. s. 

 

PhDr. Václav Soldát 

 

Dům štěstí, dům přání, hudba a text J. Helekal 
 

V každém věku kvete láska, přátelství, 
když se opřít o koho máš, tak to je vítězství. 
Bolístky a rány se ti rázem utiší, 
když volání o pomoc tvůj kámoš uslyší. 
 

Refrén:   
Dům štěstí, dům přání, dům splněných snů, 
nás ještě čeká dlouhých milion slunečných dnů. 
Dům štěstí, dům přání, dům splněných snů, 
nás čeká milion slunečných dnů. 
 

Do kopce už rozvážně chodíme, 
ale spoustu skvělých věcí ještě umíme. 
Uštrikovat novej svetr všem vnoučatům, 
a upéct zlaté buchty, to je velikánský um. 
 

Refrén:   
 

Personál, to nejsou lidi, to jsou andělé, 
když nám často pomáhají vstávat z postele. 
Dobrou noc nám pravidelně přicházejí přát, 
aby se nám celou noc sny krásné mohly zdát. 
 

Refrén:  

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
Na základě kladné odezvy 

„koronavirových“ Koncertů 

pod balkonem, konaných pro 

obyvatele a personál domovů 

seniorů v Praze a blízkém oko-

lí, nabízí Umělecké sdružení ZE 

SRDCE v letošním roce uspořá-

dání letních kulturně společenských projektů 

pod názvem Zahradní slavnost.  

Jednotlivé akce, ve spolupráci s Uměleckým sdru-

žením ARTES a za podpory Nadace Život umělce                

a Intergramu, organizujeme a pořádáme jako kon-

certy a vystoupení známých populárních zpěváků               

a dalších osobností společenského života pro diváky 

převážně seniorského věku.  

Motto a úvodní píseň Dům štěstí, dům přání, která 

navodí patřičnou atmosféru, pochází z autorské dílny 

zpěváka Jirky Helekala. Je vytvořena pro potěšení 
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diváků seniorských domovů a jako poděkování per-

sonálu za jeho obětavou a nezištnou pomoc v této 

pro nás tak složité době. Na začátku prázdnin se 

uskutečnily první tři z plánované řady koncertních 

vystoupení. 

Zpěvák, básník a humorista JOSEF FOUSEK bavil 

téměř dvě hodiny obyvatele Chráněných bytů                   

v Praze 4 Kunraticích. Koncert známého baviče se 

konal 28. června jako jeden z prvních projektů              

v rámci cyklu Zahradních slavností a Koncertů pod 

balkonem v letošním roce 2021. Zajímavou akci 

pro dříve narozené podpořila Městská část Praha 

Kunratice ve venkovních prostorách Chráněných 

bytů. Dlouhotrvající potlesk a následná autogrami-

áda svědčily o úspěšnosti kulturního pořadu.  

Senioři z Domova TGM v Berouně oslavili kulaté 

výročí rekonstrukce budovy další z řady akcí v rám-

ci cyklu Zahradních slavností ve čtvrtek 8. července 

2021. Péčí Uměleckých sdružení ARTES a ZE SRDCE 

zpívala a vyprávěla příhody ze života herečka, zpě-

vačka a vynikající osobnost JITKA MOLAVCOVÁ. 

Její šansony a známé hity z dílny Semaforu zaujaly 

nejen obyvatele domova seniorů, ale i personál             

a další diváky z města Berouna. Vystoupení jedné             

z nejlepších zpěvaček naší hudební scény bylo uve-

deno mluveným slovem předsedy US ARTES JOŽKY 

ZEMANA a zároveň poděkováním zaměstnancům a 

personálu.  

Další z úspěšné řady komorních představení se 

tentokrát uskutečnila v domově seniorů na praž-

ském Chodově, a to odpoledne 14. července. Hlav-

ní role hostujícího zpěváka se zhostil všem známý 

STANDA HLOŽEK, který kromě osvědčených hitů 

jako Holky z naší školky zazpíval rovněž lidové mo-

ravské a české písničky. Na závěr sklidila úspěch 

skladba Můj čas z oblíbeného seriálu Sanitka, která 

byla zároveň poděkováním pečovatelům a sestřič-

kám tohoto sociálního zařízení. 

Dále se připravují podobné kulturní pořady 

v Domovech seniorů v Kobylisích, Ďáblicích, Cho-

dově, Krči, Malešicích, Hájích, na Praze 1, Praze 6, 

mimo Prahu v Bořanovicích, Benešově, opět v Be-

rouně i v Terezíně. V nich se představí další účinku-

jící – STANDA HLOŽEK, HEIDI JANKŮ, MILAN PIT-

KIN, JIŘÍ HELEKAL, MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ, JOSEF 

ZÍMA, KAREL BLÁHA a další populární osobnosti. 

 

Kromě již zmíněných koncertů se uskutečnil rov-

něž v režii sdružení ZE SRDCE cyklus s názvem Po-

hodové melodie pro starší a pokročilé, zahrnující 

čtyři samostatná vystoupení profesionálních zpě-

váků, bavičů a osobností pro veřejnost na Střelec-

kém ostrově na Praze 1. Obsahem a náplní jednot-

livých pořadů jsou české původní písničky, známé 

evergreeny a taneční melodie pro osoby dříve na-
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rozené a příležitostné diváky. Jednotlivé produkce 

jsou směřovány právě na nedělní odpoledne 

z důvodů aktivního využití dnů odpočinku pro po-

hodu a doufejme i vytvořenou skvělou náladu. 

První srpnovou neděli návštěvníci Střeleckého 

ostrova přivítali zpěvačky, herečky a výrazné osob-

nosti PAVLÍNU FILIPOVSKOU a MILUŠKU VOBOR-

NÍKOVOU, které divákům přiblíží něco zajímavého 

z Divadla Semafor a zazní i jejich známé hity. Pís-

ničkář, básník a bavič Josef FOUSEK se představí               

i se svým synem Tomášem v hudebně zábavném 

projektu, kde uplatní mimo jiné i skvělou hru na 

foukací harmoniku. 

Třetí srpnovou neděli patřila prkna improvizova-

ného jeviště na „Střeláku“ dvojici úspěšných osob-

ností – spisovatelce MARIi FORMÁČKOVÉ a básní-

ku, publicistovi a filozofovi IVO ŠMOLDASOVI, kte-

ré doprovodila na kytaru písničkářka JANA RYCH-

TEROVÁ. 

V posledním nedělním odpoledni se představí 

nekorunovaný král dechovky zpěvák JOSEF ZÍMA. 

V jeho hudebním recitálu nebudou chybět známé 

písničky z filmů, pohádek a muzikálů. 

Cílem uvedených pořadů je rozšířit kulturní na-

bídku zajímavých společenských akcí pro širokou 

veřejnost a zájemce o zábavné umění. Umělecké 

sdružení ZE SRDCE spolupracuje s dramaturgií pro-

jektů Zahradních slavností a cyklu Pohodových 

melodií pro starší a pokročilé s Uměleckým sdru-

žením ARTES a dalšími možnými zájemci přede-

vším o plnohodnotné využití volného času seniorů 

a diváků dříve narozených. 

Václav Stach 

FOTOGRAF HVĚZD FRANTIŠEK JIRÁSEK 
 

Františka jsem poznal na oceňování MISTRŮ ZÁBAVY před asi pěti lety. Stále usměvavý pán pobíhal            

a fotil všechno možné. Nejen MISTRY, ale i situace v zákulisí, všední momentky. A to mě zaujalo. Po čase 

jsem si s ním povídal o práci a o životě.  

Začínal jako obyčejný „pouliční“ fotograf a šel dál do „vyšších sfér“ show-

byznysu, až se stal „dvorním fotografem“ i pro soukromí hvězd, jako byl 

Karel Gott, a jsou třeba Helena Vondráčková, Standa Hložek, houslista Jaro-

slav Svěcený a mnoho a mnoho dalších umělců. 

Jeho zážitky najdete jak na www.zabava-artes.cz, tak i v knize rozhovorů 

„Tvůrci zábavy“, kterou vydalo nakladatelství Olympia. 

Podívejte se alespoň na některá jeho fota. 

 

PhDr. Václav Soldát 

Pokračování na další straně 
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Richi e Povery 
Při koncertě v Lucerně jsem nafotil první 

půlhodinu, asi sto záběrů, odjel autem domů na 
Jižňák. Filmy jsem v koupelně vyvolal,  z mokrý-
ho negativu udělal fotky a na konci toho koncer-
tu je odvezl do Lucerny. To byla v té době na-
prostá rarita. Přijedu do Lucerny, tam italská 
ochranka. Ukážu jim fotky, a tak: „Prego, 
prego,“ a šel jsem dovnitř. Byli z toho úplně nad-
šení, do čtyřech jsem s nimi byl na nějakém rau-
tu, všichni se mi podepsali. Prostě zážitek, proto-
že prý nikdy v životě tohle nezažili, aby jim ně-
kdo udělal fotky na koncertu a hned na jeho ko-
nec hotové přinesl. Prostě tenkrát nebyl žádný 
digitál, jen řemeslo. 
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Rozhovor s Františkem Jiráskem naleznete na webových stránkách ARTESU 

www.zabava-artes.cz v sekci OSOBNOSTI nebo přes tento QR kód 
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JIŘINA BOHDALOVÁ REKORDMANKOU 

Jiří Adamec s cenou Mistr zábavního umění 

Hrála v neuvěřitelných 244 snímcích, o dalších 

vystoupeních před diváky ani nemluvě. Její herecká 

kariéra začala díky mamince už ve čtyřech letech, 

tehdy ještě v němém filmu (1937). Vystudovala 

DAMU, její první angažmá bylo po boku Jana Weri-

cha v Divadle ABC a později v Městských divadlech 

pražských. Dlouho potom vystupovala na prknech 

Divadla na Vinohradech, nyní je členkou Divadla Na 

Jezerce. Abychom jmenovali její nejznámější filmy, 

museli bychom vydat samostatné číslo. Učiňme 

tedy výběr těch nejznámějších filmů, v nichž se ob-

jevila:  

Dědeček automobil (1956), Král Králů (1963), Až 

přijde kocour (1963), Hvězda zvaná Pelyněk (1964), 

Bílá paní (1965), Ženu ani květinou neuhodíš 

(1966), Dáma na kolejích (1966), Soukromá vichři-

ce (1967), Světáci (1969), Čtyři vraždy stačí, dra-

houšku (1970), Vražda Ing. Čerta (1970), Ucho 

(1970), Pěnička a Paraplíčko (1970), Žen v ofsajdu 

(1971), Dalskabáty, hříšná ves (1976), Buldoci                  

a třešně (1981), Ples v opeře (1983), série komedií 

Šéfe (1984 – 1989), Rumburak (1984), O princezně, 

která ráčkovala (1986), Co takhle svatba, princi? 

(1986), Chobotnice z II. patra (1986), Strašidla 

z Vikýře (1987), Kačenka a strašidla (1992), Kačen-

ka a zase ta strašidla (1992), Nesmrtelná teta 

(1993), Jedna kočka za druhou (1993), Fany (1995), 

Rumplcimprcampr (1997), Pták ohnivák (1997), 

Jezerní královna (1998), Rebelové (2001), Karlínská 

balada (2001), Bankrotáři (2003), Láska rohatá 

(2009), Šťastný smolař (2012), Duch nad zlato 

(2013), Anděl páně 2 (2016) a další. Kromě toho 

namluvila celou řadu populárních večerníčků. 

Kromě toho se Jiřina Bohdalová objevila 

v neuvěřitelném množství televizních scének a vy-

stoupila v mnoha televizních pořadech, ať už 

v úloze hosta nebo moderátorky. O jejím životě se 

můžete dočíst v knihách Jiřina Bohdalová (Pavel 

Trojan, 1998), Měla jsem štěstí na lidi (P. Hora-

Hořejš, 2006), Fenomén Bodalka (Jiřina Bohdalové 

a Slávka Kopecká, 2011), Když se řekne Jiřina Boh-

dalová (Jakub Horváth, 2016), Jiřina Bohdalová                

– Nehasnoucí hvězda (Robert Rohál, 2013) nebo 

v nedávno vydaných knihách Můj život mezi slzami 

a smíchem (Jiřina Bohdalová, 2020) a Vždycky 

upřímná Jiřina Bohdalová (Petr Macek, 2020). Sa-

ma je autorkou a spoluautorkou několika dalších 

knih. 

Jiřina Bohdalová se narodila 3. května 1931, le-

tos tedy oslavila své 90. narozeniny. Má tedy za 

sebou neuvěřitelných 84 let herecké kariéry, čímž 

se stala nejdéle hrající českou herečkou v historii. 

Za svůj přínos české kultuře byla oceněna například 

Českým lvem (1993 za hlavní roli v Nesmrtelné tetě 

a 1995 za roli Fany ve stejnojmenném filmu), cena-

mi TýTý (desetkrát), cenou Thálie (2010) a získala 

Medaily Za zásluhy 1. stupně (2013). V roce 2018 

získala cenu Mistr zábavního umění, kterou udílí 

Umělecké sdružení Artes. Tradiční masku a diplom 

jí předával její dlouholetý přítel Karel Gott (+2019). 

 

Tomáš Hejna 
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S Ludvíkem Bohmanem  
o kultuře a INTERGRAMU 

Zdeněk Troška a Jiřím Suchým na předávání Mistrů 

Sešli jsme se spolu v příjemném prostředí kanceláří Intergramu v Klimentské ulici, kde sedí nejen pan ředi-

tel Bohman, ale také celý kolektiv této instituce. I v tom nejhorším vedru jsme měli pro náš rozhovor po-

hodlí a já byl rád, že si na mne pan ředitel vyšetřil ve svém nabitém programu hodinku pro rozhovor. Když 

jsem se zajímal o pana ředitele Bohmana, zjistil jsem, že jde o velmi zajímavého člověka s bohatými zkuše-

nostmi a zajímavým životním příběhem. Náš rozhovor se sice točil především kolem kultury, nicméně ne-

uškodí seznámit se na úvod s ním samotným trochu blíž. 
 

Dočetl jsem se zajímavé informace o Vašem otci a bratrovi, kteří jsou oba významnými profesionálními 

sportovci a ani vy nejste v rodině výjimkou, reprezentoval jste republiku ve skoku do dálky, ve štafetě             

a máte několik mistrovských titulů. Jak to, že o Vás teď nepíši jako o slavném profesionálním sportovci, 

ale jako o řediteli Intergramu? 

Jsem opravdu ze sportovní rodiny, otec je atletický mistr Evropy z Helsinek v roce 1971 ve štafetě 4 x 100 

metrů a v roce 1972 se umístili s týmem jako čtvrtí na mnichovských olympijských hrách. Dokonce se stal 

jejich čas českým rekordem na dalších 47 let a je jedním z nejdéle trvajících rekordů u nás. Já se také vě-

noval atletice a vlastně moje životní dráha byla od mládí duální, takže jsem se věnoval sportu a současně              

i studiu. To dilema bylo složitější, protože jsem dokončil právnickou fakultu a byla přede mnou otázka co 

dál. V tom klíčovém bodu zlomu jsem se rozhodl po vojně na Dukle, že se zapojím do pracovního procesu. 

Nastoupil jsem jako právník v pojišťovně Allianz a sport se dostal do pozadí. Takže dnes sportuji už jen re-

kreačně. 
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Zmínil jste práva a práci v pojišťovnictví. Jak jste se dostal z této sféry ke kultuře a práci 

v INTERGRAMU? 

Chtělo by se mi říct, že náhodou nebo hříčkou osudu. Chtěl jsem být vždycky advokát, to byl můj student-

ský sen, a potom jsem se dostal do pojišťovnictví. Tam jsem působil dvacet let. Začínal jsem jako právník               

a postupně se dostal přes manažerské pozice do představenstva a dozorčích rad, věnoval jsem se odhalo-

vání pojistných podvodů a zároveň procesu likvidace pojistných událostí, což je pro pojišťovnu jedna 

z nejdůležitějších činností. No a po těch dvaceti letech jsem cítil potřebu ještě něco v životě zkusit a věděl 

jsem, že je nejvyšší čas. Proto jsem opustil svoji profesi a pokusil se o něco jiného.  

Vůbec jsem nevěděl, že to bude právě INTERGRAM. Měl jsem rámcovou představu o nějaké menší firmě, 

která by se nezaměřovala na pojišťovnictví. Naskytly se mi čtyři možnosti, nakonec jsem se rozhodl pro 

tohle. Odpověděl jsem na inzerát spolu s dalším dvaasedmdesáti kandidáty z nejrůznějších profesí, od 

umělců přes manažery nebo lidi z médií po pár lidí mimo obor. Já z toho vyšel jako vítěz. Byl to pro mě 

úžasný začátek, protože jsem nikoho neznal, nikdo mě neprotěžoval a vstoupil jsem do toho s čistým lis-

tem.  

 

A věděl jste, do čeho vstupujete? 

Řekl bych dokonce, že na začátku jsem vůbec netušil. Věděl 

jsem, že existují nějaké instituce, co slouží jako kolektivní správ-

ci – OSA, DILIA a právě INTERGRAM. Ty jsem znal, ale detaily 

toho prostředí jsem nikoliv, protože to bylo absolutně mimo 

můj obor. V inzerátu jsem ale viděl, že se hledá manažer a pod-

mínkou nebyla praxe v oblasti kultury či kolektivní správy. To mi 

dodalo odvahu. Šlo zejména o manažerské zkušenosti a vypořá-

dání se s tématy, kterými v té době INTERGRAM žil. 

 

INTERGRAM je dobře znám, samozřejmě hlavně umělcům a lidem v oboru, nicméně mám dojem, že 

když se o něm zmíním někde mezi běžnými lidmi, jen málokdo si vybaví, jaký je účel INTERGRAMU          

a koho vlastně zastupuje. 

Bylo by dobré začít mnemotechnickou pomůckou, kterou je název INTERGRAM. Je to složenina dvou zkra-

tek oblastí, které zastupuje. Inter znamená interpreti, tedy výkonní umělci, a gram jsou gramofonové spo-

lečnosti, tedy výrobci zvukových a audiovizuálních záznamů. Ti mají samozřejmě svá práva ke všem výko-

nům a záznamům, které vytvářejí nebo na kterých se podílejí, odvozená od autorského práva. My jako IN-

TERGRAM jsem jejich zástupci vůči světu uživatelů, tedy všech těch médií, provozoven obchodů či restau-

rací, fitness center a podobně. Jsme pro interprety a výrobce zárukou, že vybíráme spravedlivou odměnu, 

kterou jim potom přerozdělujeme. 

 

Na vašich stránkách je k dispozici oficiální zpravodaj, kde je možné si prohlédnout různé uzávěrky a zá-

znamy o finančních částkách, které „protečou“, odpusťte ten výraz, přes INTERGRAM. Jsou to opravdu 

velké částky. Jaký je klíč k tomu přerozdělování získaných finančních prostředků? 

Myslím, že to slovo „proteče“, i když má trochu pejorativní nádech, je poměrně vystihující. Je mylné se 

domnívat, že si INTERGRAM obnos, který vybere, ponechává pro sebe. Veškeré vybrané odměny patří za-

stupovaným nositelům práv. Určité procento z nich podle zákona, stanov a pod dohledem ministerstva 
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kultury představuje určitou režijní srážku, prostřednictvím které zastupovaní financují chod INTERGRAMU. 

To procento je odsouhlaseno všemi, které zastupujeme a zbytek my těm našim zastoupeným výkonným 

umělcům a výrobcům přerozdělujeme. Některé peníze rozdělujeme zcela adresně, kdy víme, čí záznam 

byl kde použit. To se dozvídáme z hlášení všech vysílatelů, ať je to rádio nebo televize, kteří nám posílají 

rozsáhlé seznamy k analýze. Potom máme příjmy za veřejné produkce, třeba z rádií v restauracích, kdy 

nevíme přesně, jaké rádio nebo jaké písničky tam právě hrály. To jsou takzvané neidentifikovatelné pří-

jmy, a ty rozdělujeme podle poměru těch prvních identifikovaných. 

 

Stalo se Vám už někdy, že jste při rozdělování udělali chybu nebo že někdo nebyl spokojený s tím, co 

dostal? 

My máme standardní reklamační řízení. Protože to je opravdu ohromná suma dat a zastupujeme obrov-

ské množství umělců, v současnosti je to asi osmnáct tisíc výkonných umělců a v databázi máme přes je-

denáct a půl milionů nahrávek, tak k chybám samozřejmě dojít může..  Ale musím říct, že se stále zlepšuje-

me, zatímco před rokem 2018 nám přišlo přes tři sta reklamačních hlášení, teď jsou to jen desítky.  

 

INTERGRAM se také podílí na finanční podpoře růz-

ných kulturních akcí a institucí a přispívá tak 

k fungování české kultury. Jak tato podpora funguje? 

INTERGRAM zřídily profesní organizace, kam patří AR-

TES, HERECKÁ ASOCIACE, SVAZ AUTORŮ A INTEPRETŮ, 

UNIE ORCHESTRÁLNÍCH HUDEBNÍKŮ a tak dále. Tyto 

profesní organizace stejně jako na druhé straně výrobci 

si odhlasovali, že INTERGRAM nebude jenom rozdělo-

vat peníze, ale bude nějakým způsobem i podporovat 

činnosti v oblasti kultury. Tou nejbohulibější je asi fi-

nancování NADACE ŽIVOT UMĚLCE, která je primárně zaměřena na podporu začínajících umělců, anebo 

těch, jejichž kariéra už skončila. Takže třeba udělujeme k významným životním jubileům umělců ocenění 

Senior Prix, vypisujeme nejrůznější granty a programy, které pomáhají v životní nebo sociální nouzi. Loni 

jsme pomáhali s Nadací Život umělce v době covidové, kdy neměli umělci téměř příjmy, a rozdali jsme ad-

resně více než dva miliony korun, aby to ti lidé v tom období nějak zvládli.  

Podporujeme také zajímavé umělecké projekty. K největším patří ceny ANDĚL, ale i ceny THALIE, které se 

udílí hercům, nebo CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za dabing a další a další. Ty větší akce jsou asi čtyři, 

potom je to řada menších. V současné době jsme se  bohužel museli uskromnit, protože jsme měli kvůli 

covidu výpadek příjmů. 

 

Každá společnost má samozřejmě své plány a výhledy do budoucna. Určitě i INTERGRAM. Seznámíte 

nás s nimi? 

Naším cílem a primární povinností je samozřejmě vybrat co nejvíce peněz a co nejrychleji a nejpřesněji je 

rozdělit našim zastupovaným umělcům a výrobcům. Poslední tři roky se o to intenzivně snažíme, teď do-

končujeme poslední kroky směřující k vyúčtování za rok 2020.  Zákonným termínem pro vyplacení odměn 

je 30. září. Mě osobně hodně těší, že se nám i letos  podaří odměny rozeslat již uprostřed prázdnin, dva 

měsíce před tímto termínem. Určitě je to pro ně dobrá zpráva, zvlášť po tom předchozím období, kdy po-

čítají každou korunu a neměli prakticky žádný příjem. 
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Druhá věc, kterou jsme aktuálně museli řešit a vyřešili jsme, bylo snížení provozních nákladů. I my jsme 

měli nižší příjem a bylo zapotřebí zajistit, abychom mohli hospodářsky fungovat. Třetí věc je, že dokonču-

jeme provozní systém, který je technologicky i programově nově vybaven. To je to podpalubí INTERGRA-

MU, které zpracovává data, vypočítává a distribuuje odměny.. To je náš klíčový úkol.  

 

A teď se dostáváme právě k tomu covidu. To téma se nám nemusí líbit, ale je aktuální a v oblasti kultu-

ry napáchal covid velké a často nenapravitelné škody. Teď jsme měsíc po rozvolnění, začaly se pořádat 

koncerty, otevřela se divadla – z vašeho pohledu jako člověka pracujícího v kultuře - opravdu se kultura 

vzpamatovává, nebo ji čeká dlouhá cesta do normálu? 

Abychom to zhodnotili, potřebujeme samozřejmě čas, je opravdu velmi brzo. Ale to, co já vidím, je výraz-

ný nástup kulturního života. V kinech jsou nové filmy, v oblasti populární hudby je hodně nových počinů. 

Diváci jsou po té době vyprahlí, přes léto probíhá opravdu hodně akcí a naštěstí je covid teď nějakým způ-

sobem utlumen, zatím se nevrací, takže já jsem optimista a věřím, že navzdory těm ztrátám, které byly 

pro mnoho umělců až likvidační, někteří museli tu sféru úplně opustit a hledat si jiné zaměstnání, bude 

kultura akcelerovat.  

Pro umělce je nejhorší, když nemůže to svoje „umělectví“ realizovat a nabízet divákům, to je známý fakt. 

Já nedávno viděl nový dokument o Janu Werichovi, proto to slovo „umělectví“, to je jeho citace, kdy on 

jako Národní umělec dostal distanc od tehdejšího režimu a byla to samozřejmě jedna z největších frustrací 

v jeho životě. Protože pro umělce, který nemá kontakt s diváky, je to životní trauma. Dřív to byl režim, kte-

rý umělce zastavoval v umělecké činnosti, dnes je to covid. 

 

Vraťme se ještě k tématu kultury jako takové, protože kvůli ní tady jsme 

především. Jak byste hodnotil současnou úroveň naší kultury a zábavního 

umění? Plní ještě stále svoji základní funkci bavit lidi, nebo se z ní stává vy-

loženě komerční záležitost? 

Hodnotit tuto otázku komplexně je velmi obtížné. Je třeba si hlavně uvědo-

mit, že doba je úplně jiná, než bývala. Těch výkonných umělců bylo výrazně 

méně, bylo méně rádií, méně televize, méně filmů, a to je objektivní fakt. 

Dneska rostou nová média, máme internet, jsme otevření zahraničí, je to ob-

rovský příval, obrovská konkurence. Nové typy médií nabízejí nové a nové 

typy zábavy a doba se celkově zrychlila. Právě nedávno jsem četl statistiku, 

že průměrný divák je schopen se dívat na jedno video na Youtube sedm 

sekund. A to je čas, kdy ho musí to video zaujmout, jinak přepne.  

 

Kam si myslíte, že se bude v současnosti kultura posouvat a jaký bude její vývoj, i teď po covidu? 

Je určitě několik parametrů, které to budou ovlivňovat. Lidi se rádi baví, ale populace výrazně zpohodlně-

la, zvykla si na jiný způsob konzumace kultury. V době pandemie šla nahoru spotřeba internetových tele-

vizních kanálů a Smart TV a lidé si zvykli využívat média umožňující užít si zábavu z domova a zvýšila se 

poptávka po konzumní komerční kultuře. Základem státu by samozřejmě mělo být podporovat to nejlepší, 

co objektivní hodnotu má, a co je výkladní skříní každého státu, ať je v oblasti výtvarné, filmové, hudební  

a všech ostatních. Tam je samozřejmě úloha státu. Myslím, že se blíží volby a úspěch jednotlivých kandidá-

tů na post ministra kultury bude výraznou směrovkou a indikátorem, jak stát na kulturu nahlíží a kam se 

bude ubírat. 
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Využijme ještě vaše zkušenosti z finančního a pojišťovacího sektoru. Mnoha lidem, včetně řady umělců, 

se zdá, že kultura se v České republice, především pokud jde o rozdělování financí od státu, stala jakousi 

Popelkou na okraji zájmu. Souhlasíte s tímto názorem a je podle Vás naše kultura státem dostatečně 

finančně podporována? 

Výrok, že kultura je Popelkou, slyším velmi často. Když jsem se měl možnost setkat se zástupci různých 

politických stran, tak jsem z jejich strany slyšel, že když se přerozdělují posty ve vládě, tak post ministra 

kultury je vlastně ten poslední, se kterým se vybalancovává nějaká koaliční dohoda. Bývá to poslední židle, 

která se obsazuje. Na pozici ministra kultury se od revoluce vystřídal extrémně velký počet lidí a jen něko-

lik jich bylo dobrých, což samo o sobě hodně vypovídá.  

Já bych začal z druhé strany. Kultuře by velmi prospělo, kdyby v čele Ministerstva kultury stála osobnost 

respektovaná v politice i v kultuře zároveň, což se promítne nejen v symbol a význam kultury, ale dá to 

váhu i úřadu a zvýší pravděpodobnost, že z toho koláče státních investic získá kultura víc než nyní. Myslím, 

že v současnosti jsme ještě stále na méně než polovině procenta rozpočtu. To je samozřejmě málo. 

 

Co byste teď, na závěr našeho rozhovoru, vzkázal všem představitelům české kultury a umění, ať už se 

jedná o herce, režiséry, zpěváky, skladatele nebo třeba spisovatele?  

Přál bych jim svět, ve kterém mohou svobodně tvořit, přál bych jim fundované publikum, které ocení ra-

dost, kterou přinášejí, a za INTERGRAM bych především těm, které zastupujeme, chtěl popřát, abychom 

pro ně byli spolehlivým partnerem a kvalitním obhájcem jejich oprávněných zájmů, což se projeví                 

i v nárůstu jejich odměn. Usilovně se o to každý den snažíme. 

 

Děkuji za rozhovor a přeji příjemný zbytek léta a další úspěšná léta v Intergramu. 

 

Tomáš Hejna 

MALÝ SLOVNÍČEK ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ 

Forbína 

Nazývá se také proscénium, anebo nejjednodušeji předscéna. Jedná se o prostor na jevišti, který se nachází před oponou 

v blízkosti orchestřiště nebo přímo hlediště. Při běžných divadelních představeních se používá k umístění stálých kulis a jako 

rozšířená plocha pro výstup herců. Někteří dramatici, scénáristi a režiséři ale využívají forbínu j k samostatným výstupům mezi 

jednotlivými scénami představení, aby tak umožnili třeba náročnější výměnu kulis za oponou. Mistry ve využívání forbíny byli 

například Jan Werich a s ním Jiří Voskovec (jejich forbína „vši vodní“ a „vši vod ní“ podle svědectví Františka Filipovského měla 

takový úspěch, že se časem protáhla až na půl hodiny) nebo Miroslav Horníček (nádhernou ukázku můžete spatřit v  záznamu 

slavného představení Těžká Barbora s J. Werichem a M. Horníčkem v hlavních rolích), často ji celkově využívalo Osvobozené 

divadlo a občas na ni narazíme v představeních Semaforu a dalších divadel, především tak zvaných malých forem. Nejčastěji se 

jednalo o částečně improvizované výstupy reagující na aktuální podněty (politiku, kulturu, společnost). Existují ale i případy, kdy 

jsou forbíny předem nacvičené jako součást představení (třeba v Divadle Járy Cimrmana). 

 

Solilokvium  

Klasický monolog, kdy herec hovoří sám k divákům nebo k další osobě na scéně, známe zřejmě všichni. Solilokvium je však zcela 

jiné. Často ho užívali klasičtí dramatici a za naprostého mistra využívání tohoto prvku lze označit Williama Shakespeara. Nejpo-

zoruhodnější a zároveň nejznámější jsou solilokviumové výstupy v Hamletovi a Othellovi. Princip je takový, že postava na jevišti 

hovoří sice sama, ale nikoliv k divákům nebo hereckému partnerovi, ale k sobě. Dnes je tento prvek v divadle jen okrajový                 

a vyskytuje se v podstatě jen tradičních představeních starých her, v experimentálním divadle, one man show, případně jako 

humorný prvek v televizních filmech a seriálech.  
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MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL KARLOVY 

VARY PO ROČNÍ PŘESTÁVCE ZPÁTKY 
MFF Karlovy Vary měl v minulém roce stejné problémy, jako většina ostat-

ních kulturních akcí. Kvůli pandemii byl loňský ročník zrušen, a tak se               

55. ročník rozjel až letos, v nestandartním termínu mezi 20. a 28. srpnem. 

Divákům se zde představily filmy A tu se zjevil princ od Cristiny Grosan, 

Ada Valdimara Jóhannssona, Ali a Ava Clia Barnarda, Bod varu Philipa Ba-

rantiniho, Chyba v Matrixu Rodneyho Aschera, Duch kláštera Fernanda de 

Fuentese, Jednotka intenzivního života Adély Komrzý a řada dalších. Mezi 

produkcí byl zařazen i film Jana Svěráka Jízda, který měl premiéru v roce 

1994 a v roce 1995 získal na 30. ročníku MFFKV Křišťálový Globus. Tento-

krát si Jan Svěrák odvezl z festivalu Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary, udílenou nejvýznamnějším domá-

cím tvůrcům. I letos se ve Varech objevila řada nejen domácích, ale i zahraničních umělců, především reži-

sérů a herců. Mezi nejzajímavější patřili zcela jistě Johny Depp 

(Noční můra v Elm Street, Cry-Baby, Mrtvý muž, Ospalá díra, 

Piráti z Karibiku, Sweeney Todd) a Michal Caine (Gambit, Bitva 

o Británii, Chyťte Cartera, Okamžik vyzrazení, Angličanka, Ha-

na a její sestry, Jekyll a Hyde, Aljaška v plamenech, Slečna drs-

ňák, Podfukáři). Podrobnosti o festivalu naleznete na jeho ofi-

ciálních stránkách www.kviff.com nebo na youtube kanálech 

ČK live, LP-life nebo totalfilm.cz. 

Kapela WOHNOUT vy-
dala své jubilejní desáté 
album s názvem HUH! 
Nadělila si tak dárek ke 
svým 25 letům. 14 písní 
na CD vznikalo v období 
lockdownu ve spoluprá-
ci s producentem Mi-
chalem Skořepou.   
HUH! vychází i na vinylu 
jako dvojalbum, a to               

s bonusovou písní „Jsme na zkoušce v roušce". Křest alba 
proběhne na pražském ostrově Štvanice 5.9.  Vstupenky 
můžete pořídit v předprodeji za 390Kč na stránkách kape-
ly - www.wohnout.cz.  
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Nezapomeňte popřát: 
28. 8.  - Oldřich Janota (1949), písničkář, kytarista, zpěvák 
30. 8. - Jakub Prachař (1983), herec, zpěvák 
5.9.  - Pavel Nový (1948), herec divadla Ypsilon, Miloslav Šmídmajer (1959), český filmový producent, re-
žisér a scenárista 
6.9. - Hana Zagorová (1946) , zpěvačka 
7.9. - Marta Vančurová (1948), herečka, Sagvan Tofi (1964), herec, zpěvák a model 
9.9.  - Soňa Červená (1925), herečka a operní pěvkyně 
10.9.  - Ondřej Pavelka (1955), herec, režisér, scenárista a dramaturg 
11.9. - Carmen Mayerová (1944), herečka 
14. 9.  - Kristýna Leichtová (1985), herečka, Jaroslav Uhlíř (1945), skladatel a zpěvák 
16.9. - Ondřej Suchý (1945), novinář, moderátor spisovatel a textař, Stanislav Hložek (1954), zpěvák,   
Renata Drössler (1963), česká šansoniérka a herečka polského původu 
17.9.  - Klára Pollertová-Trojanová (1971), herečka 
19.9. - Valérie Zawadská (1958), herečka 
21.9.  - Daniela Kolářová (1946), herečka a bývalá politička 
22.9.  - Arnošt Goldflam (1946), herec, dramatik, režisér, pedagog a spisovatel 
23. 9. - Miloň Čepelka (1936), básník, prozaik, textař, herec 
24. 9. - Jan Nedvěd (1946), zpěvák  

VZPOMÍNKA NA FRANTIŠKA NEDVĚDA  
(1949 – 2021) 

18. a 19. července media oznámila, že zemřel „folkový písničkář“ František Nedvěd. Tak se mi zdá, že 

současní novináři Tě zařazují mezi tak nějak podružné zpěváky a hudebníky. Netuší, kolik znamenáš pro 

nás, „starší ročníky“, kteří s Tebou, Tvým bratrem Honzou, Brontosaury či Spirituálem celá léta žili a zpívali 

Vaše písničky. Co pro nás znamenaly. 

Naposledy jsme se potkali na „držkovce“ v řeznictví v Jílovém u Prahy. Řekli si: „Jak se máš?“ a: „Dobrý“ 

a smáli se na život. 

Teď už mohu jen vzpomínat na Tvá vystoupení na Portě, připomínat si slavný koncert k padesátinám 

Honzy na Strahovském stadionu, kde bylo na sedmdesát tisíc nadšených diváků, a hlavně všechny Tvoje 

písničky. Jen namátkou: „Šlapej dál“, „Na kameni kámen“, „Kočovní herci tu jsou“ a mnoho dalších. 

 

„Budem o něco se rvát, 

až tu nezůstane stát,  

na kameni kámen. 

A jestli není žádnej bůh, 

Tak nás vezme země, vzduch, 

no, A potom ámen“. 

 

Budeme hrát a poslouchat Tvé písničky s radostí u táboráků, na chalupách, nebudeme ani vědět, že jsi 

je napsal, ale určitě nám budou dělat radost. A v tom je Tvá nejlepší závěť. 

 

PhDr. Václav Soldát  
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EDUARD HRUBEŠ - OSOBNÍ VZPOMÍNKA 
Potkali jsme se, když byl ještě studentem FAMU. On už ale měl za sebou jednu vysokou školu, byl gradu-

ovaný lesník a teď se dal na produkci filmu. Dlouhá léta jsme se pak potkávali v branži zábavy. Tenkrát se 

neříkalo showbyznys. 

Učil jsem se od něj. Nezapomenu, když 

jsme seděli u něj doma celou noc a připra-

vovali sérii velkých koncertů „Hvězdy Su-

praphonu“ ve Sportovní hale v PKO JF 

(myslím Sparty, O2 ještě nebyla ani ve 

snech). Naučil mě dělat scénář: „to se musí 

jednotlivá čísla k sobě skládat, jako cihla 

k cihle, ale aby to hezky vázalo, občas kon-

cert oživit nějakým hezkým pokoukáním či 

jiným žánrem, nezapomenout na vizuální 

atrakce“. Jednoduché, že! Vymysleli jsme si 

čtyři podia, podsvícená a mezi nimi přecházel konferenciér (nikdo ani ještě neznal označení moderátor). 

Ta podia tam musela být, protože každý zpěvák měl svůj orchestr či hudební skupinu a samozřejmě i svoji 

aparaturu (na tom se tenkrát také hodně vydělávalo). A byli tam všechny hvězdy Supraphonu (kromě něj 

bylo ještě Vydavatelství Panton, které patřilo Svazu skladatelů, a mělo se starat o vážnou hudbu, občas ale 

vzalo pod svá křídla i zábavu, např. Plavce). 

Měli jsme k dispozici novinku, obří SPOTY, bodové reflektory, které tenkrát koupila Hala od lední revue 

Hollyday on Ice. U každého stál osvětlovač, sluchátka na uších a podle pokynů režie „dělal“ světelné efek-

ty. Vzpomínám, že třeba dokázali u Naďi Urbánkové, když zpívala „Závidím“, uzavřít jí světlo ve zvednuté 

dlani. Prostě show. Byla vyprodaná pětkrát při kapacitě cca pět tisíc diváků. Dnes to je jedna O2 Aréna. Ale 

tenkrát to bylo unikum. 

Eduard Hrubeš v sedmdesátých letech „vítězně kráčel světem“. V ČsT dělal neskutečně oblíbený pořad 

„Pokus pro dva“, jakousi seznamku. V Divadle Světozor alternoval spolu s Václavem Čapkem legendární 

„Kinoautomat“. To bylo České překvapení Světové výstavy v Montrealu, přišli s tím režiséři Roháč a Svitá-

ček. 

Vlastně šlo o živě komentovaný jednoduchý film, kde mohli diváci ovlivňovat následný děj. Hezká dívka 

vyjde z bytu na chodbu po sprchování jen zabalena do osušky. Zabouchnou se jí dveře a nemůže zpět. Za-

zvoní u souseda (Miroslava Horníčka) a STOP: pustit jí dovnitř nebo ne? A diváci pomocí technického zaří-

zení na opěradlech sedadel hlasují, co dál. Takže diváci sami posouvali děj. 

Dodnes se lidé rádi dívají na jeho programy z Ostravské televize „Neváhej a toč“. V několikaletém mezi-

dobí byl „na indexu“ a nesměl nic uvádět. Tak založil Velkopopovickou Kozlovku, netradiční „crazy“ de-

chovku, kde hrál na bendžo, trumpetu, zpíval a vůbec bavil lidi. 

Naprosto profesionální, nápaditý a příjemně ironický (člověk to ani nepoznal), laskavý moderátor. 

Zajímavý rozhovor s ním najdete zde v bloku Osobnosti. 

 

PhDr. Václav Soldát 
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UŽ, KAMARÁDI, POMALU STÁRNEM, 

A NAD SVÝM MLÁDÍM JEN RUKOU MÁVNEM… 

Někdy mi tahle kabaretní a současně hospodská písnička táhne myslí. Nedá se nic dělat, ale najednou 

zjišťuji, že ubývá kamarádů a ti ostatní ani neví, co by mě mohli kromě zdraví vůbec přát. 

Konečně známý bonmot říká, že „muži nestárnou, ale léta jim nestojí“, a vykládejte si to, jak chcete. 

Ale, pokud to jenom trochu jde, tak nestojí „běh mysli“, nejen pokud jde o vzpomínání, ale občas                 

i o tom, co bych mohl ještě udělat, čím přispět současnému dění třeba v tom, čím jsme žili mnohá léta. 

V našem případě v branži zábavy. 

I když se současná zábava, popmuzic, show byznys, TV a jiné show proti našim dobám změnily, možná              

i tak, že se s tím těžko vyrovnáváme, pořád je to naše domácí prostředí. My jsme v tom vyrůstali, snažili se 

uplatnit, vyniknout, a ono to „jede dál“.  Možná ty současné způsoby bavení už někdy nechápeme, jsou 

nám proti srsti, ale nové generace „to berou“.  A neměli bychom jim to zazlívat. Když si vzpomeneme, tak 

jsme nebyli o moc lepší. 

Vzpomínám si, když můj třídní na tehdy velmi uznávané střední škole označoval Beatles a jiné tehdejší 

hity populární hudby za „skřety amerických divochů“. Dnes by asi podle genderových pravidel narazil. 

S dobou a jejími výstřelky nakonec nemůžeme nic dělat, a jen tak „remcat“ ani to nestojí za to. Přece 

nechceme spadnout do kategorie pamětníků typu „to za našich let nebývalo“. 

Takže, přátelé a tvůrci zábavy!  

Vzpomeňte si na léta své „slávy“ a svého života v zábavě. Vybavte si své zážitky, události, osobnosti, co 

se Vám povedlo a třeba i nepovedlo, podělte se o své zkušenosti a tak podobně. Třeba to ještě někoho 

bude zajímat a třeba i bavit. Třeba se o Vašich zážitcích neví. Nebojte se a nestyďte se. 

Nechceme od Vás nějaký sáhodlouhý životopis. Ale uvítáme krátké, třeba tak do třiceti řádek 

„počítačopisu“ zážitky a vzpomínky. Nechceme žádný bulvár a drby, ale milé a vcelku pozitivní informace             

a názory. Dovolíme si je zveřejnit, po nějakých nezbytných redakčních úpravách, a po Vaší autorizaci.  

Myslíme si, že to může pořád mnohé přátele zábavy zajímat a třeba i mladé baviče inspirovat. 

Předem Vám děkujeme za Vaši upřímnost a inspirace. Těšíme se! Neváhejte! 

Své příspěvky nám, prosím, posílejte na e-maily: vaclav.soldat@volny.cz anebo thejna@iolympia.cz. 

Předem děkujeme za vzpomínky! 
 

PhDr. Václav Soldát  
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UMĚNÍ ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ 
ČÁST 2. 

Co si již pamatujeme: fenomény zábavního umění (zábavy) od minulého stole-

tí dodnes 

Hudba k tanci, zpěv, tanec atd. 

Folklór – krajové odlišnosti, lidové hudební nástroje (cimbál, hodně housle, dudy, „vozembouch“, 

„fanfrnoch“ aj., kroje, obřadní tance, verbuňky, „cifrování“, obřady (čepení, svatby) atd. 

Stále vzývaná nebo odmítaná zábava. Prolíná s dalšími uměleckými disciplínami – folkem, džezem, symfo-

nickými koncerty, popem (Hradišťan a Jiří Pavlica, Čechomor, Karel Gott a cimbálovka atd.).  Jarmila Šulá-

ková a Fleret. Jožka Černý. Je folklór umění, nebo jen zábava pro vesničany? 

Dechová hudba – prakticky existovala v každém městě i na 

větší vsi. Plnila i žádoucí společenské funkce (pochody, kon-

certy, plesy a místní slavnosti, pohřby). 

Na každé slavnosti vedla průvod, na hřbitov „funébr marš“, 

zpět do hospody s veselou. Velké akce jako Kmochův Kolín, 

festivaly dechovek u nás i v zahraničí. Snahy o modernizaci             

a vysokou kvalitu (Moravanka z muzikantů symfonických or-

chestrů), crazy (Velkopopovická Kozlovka). Opět v určitých 

dobách (50–80 léta) protežována jako jediné lidové umění, 

pak zatracována. 

Šraml – slovník uvádí: skupina s malým počtem hudebníků, nebo hudební skupina nižší úrovně. Sestava, 

která přetrvává staletí, mnohdy náhodná sestava místních hudbymilovných nadšenců, tradiční doprovod 

místních tancovaček, večerů v hotelech a kavárnách, bývalých „odpoledních čajů“, rodinných zábav na 

svatbách, křtech atd. Používá se i pro harmoniku „zednické piáno“. A co dnešní Syntezátory? 

Kde by byly vesnické zábavy i kavárenská odpoledne či lázeňské schůzky bez místních šramlů. Dříve vesměs 

kategorie tzv. lidových hudebníků, podobně jako dechovky. Zdá se, že dosud nezničitelná náplň mnohých 

zábav a místních tancovaček zvl. pro starší. Občas se v nich může vyskytnout i umění, ale kdo to může po-

soudit. 

Odpolední čaje, odpolední taneční zábavy, podvečerní taneční zábavy – již od třicátých let pro mladé 

(diskotéky nebyly), ale i pro střední, výjimečně i starší generaci (idolem byly Terasy Barrandov). 

Velmi vyhledávané taneční zábavy o víkendech ve městech a v lázních. 

O zábavu se staraly šramly různé úrovně, až po lázeňské orchestry a kapely lepších hotelů a lázní (Karlovy 

Dovolte něco poznámek (místy provokativních) o zábavě a zá-

bavním umění. Bez nároků na úplnost, jen jako připomenutí                  

a podklad k výměně názorů. Cokoliv se nám nemusí líbit, ale 

stejně to existuje. 
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Vary, Mariánské lázně, Poděbrady, Luhačovice) Na čajích pro mladé procházeli 

v 60. letech pořadatelé s páskami na rukávech a napomínali příliš divoké ta-

nečníky, hlavně rokenrolu, pila se grenadina, dívky byly ve slušivých šatečkách 

a chlapci (muži) měli saka. Uplatňovaly se zkušenosti z tanečních 

(mimochodem další český fenomén, jinde ve světě téměř neznámý). Chodilo se 

na Slovanský ostrov, na Žofín, večer Alfa. Vyhlášený dancing Vltava s Karlem 

Krautgartnerem (šraml nebo orchestr?), Karlem Gottem a Milanem Drobným 

(Orchestr Oty Rendla – vlastně tehdy také šraml). Skončilo to s nástupem dis-

koték, ale pro zábavychtivé středních let, kteří do diskoték pro mladé prakticky 

nemohli, zbyly jen ty lázeňské radovánky. 

Diskotéky – večerní taneční zábavy pro „týnejdžry“, 

pouštění výběrů z gramodesek, později kazet a CD              

s „hecováním“ dýdžeje (pouštěče), postupně i s malými 

pěveckými, hudebními i tanečními výstupy „živých“ 

umělců. 

Z Prahy se bleskově rozšířily po celé republice, hlavně do 

klubů, posléze i do jakýchkoliv sálů, kulturních domů ROH 

či sokoloven. Divoká atmosféra, přítmí, prý stále nealko, 

vesměs si každý tancuje „za sebe“ až na „ploužáky“, ča-

sem i „lehké“ drogy. Na rozdíl od světa u nás hlavně zá-

bava pro mladé ročníky. Střední věk, odchovanci Beatles, Elvise Presleyho a rokenrolu tu nemají šanci. Le-

gendární Déčko (Dynacord klub), DJ Skalka-Jakoubek, Zeman-Šrámek a další. Dnes obří diskotéky, diskoté-

kové kluby, prakticky hlavní proud zábavy mladých. 

Plesy – noblesní společenské zábavy hlavně pro starší generaci, ale i pro tancechtivé všeho věku. Tradiční 

městské a vesnické, koncem 20. století velké plesy Květů, Zahradníků, Mediků, dnes velmi nóbl Plesy 

v Opeře, prakticky uzavřené plesy významných firem až po Hradní ples. 

Začalo to obrozeneckým plesem na Žofíně s účastí Boženy Němcové. Vždy velké předtančení ve společen-

ských róbách, páni smokingy, v minulosti i fraky, bílé rukavice, dámy velkou toaletu a vějíř. Povinné taneč-

ní pořádky. Kultivovaná zábava, rozhovory, šampaňské atd. 

Vedle městských pak tradiční Myslivecké, Hasičské, Baráč-

nické, Sokolské atd. Plesy pomalu v každé vesnici, 

s bohatou tombolou, dámskou volenkou a jak se traduje, 

pravou hospodskou rvačkou. Hudba z regionu, vesměs opět 

dechovka nebo osvědčený šraml. Tradiční a stále živá zába-

va. Hlavně vesnický ples je dodnes i pro měšťáky zážitek. 
 

PhDr. Václav Soldát 

V příštím čísle naleznete 3. část: 

Pěvecké a hudební recitály, koncerty, show 
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Dismas Šlambor. Toto 

jméno dnes nikomu nic 

neříká, a přeci jeho nosite-

le ve skutečnosti většina 

lidí dobře zná. Proslul totiž 

jako Viktor Ponrepo, zakla-

datel prvního stálého praž-

ského kina. Jak se 

k tomuto prvenství dostal 

a co to pro společnost znamenalo? 

Může se to zdát neuvěřitelné, ale kdyby se Šlam-

bor alias Ponrepo nesetkal s filmovým plátnem                

a nepoznal jeho potenciál, zřejmě by upadl 

v zapomnění jako obyčejný eskamotér a kouzelník, 

který jezdil se svojí „show“ od města k městu a vy-

stupoval v nejrůznějších hospodách. Mimochodem 

– pokud jste viděli film Báječní muži s klikou (v 

hlavní roli Rudolf Hrušínský a Jiří Menzel), víte, že 

promítání filmů bylo původně často právě součástí 

nejrůznějších komponovaných pořadů, a že jednot-

liví majitelé promítacích přístrojů obvykle cestovali 

z města do města. Alespoň tedy v počátcích. 

Vlastně měl být původně pozlacovačem – odbor-

níkem na pozlacování předmětů z nejrůznějších 

materiálů. Toto povolání totiž vykonával jeho otec 

a chtěl, aby po něm syn převzal živnost. Šlambor se 

skutečně vyučil, ale k povolání nikdy nepřilnul. Za-

to ho bavilo učit se nejrůznějším kouzelnickým tri-

kům, a tak se proti vůli rodičů rozhodl pro povolání 

kouzelníka a eskamotéra. A jakmile získal od úřadů 

platné povolení, vypravil se na cesty se svým pro-

gramem. Ten pravidelně obměňoval a vylepšoval, 

ale i přes celkem úspěšnou dráhu sám cítil, že jeho 

vystoupením cosi chybí. Vše se změnilo až v roce 

1891. Tehdy v Praze probíhala Jubilejní výstava                  

a mezi celou řadou pavilonů se nacházel i ten 

s názvem Edisonův fonograf. O několik let později 

představil veřejnosti Jan Kříženecký kinematograf, 

a to promítáním nejen francouzských, ale také prv-

ních českých krátkých filmů. Ponrepo vycítil příleži-

tost a za ušetřené peníze postupně oba vynálezy 

koupil a začlenil do svých představení. 

O tom, jak přesně probíhala jeho představení, se 

nám bohužel nedochovaly žádné přesné záznamy. 

Dá se ale předpokládat, že po eskamotérských 

kouscích a kouzlech vytáhl Ponrepo vždy 

z „pomyslného rukávu“ zmíněné „novinky“. Nejpr-

ve pouštěl z fonografu hudbu a zaznamenané hla-

sy, později promítal krátké filmy. Samozřejmě, že 

se jednalo o filmy němé, a tak nezbývalo, než aby 

k nim Ponrepo vymýšlel sám dialogy a příběhy. Aby 

byly filmy zajímavější, doprovázel je fonografem. 

Po úspěšném putování se nakonec z Ponrepa 

stal pouze kočovný promítač filmů, kouzelnická               

a eskamotérská čísla postupně upozadil. Zákazníci 

zkrátka chtěli něco nového a o kouzlení ztráceli 

zájem. Ponrepo časem nakoupil několik filmů a jez-

dil s nimi od města k městu, od vesnice k vesnici, 

ovšem s výjimkou Prahy, která vyžadovala zvláštní 

povolení. Filmy se měnily a přibývaly stále nové. 

BÁJEČNÝ MUŽ S KLIKOU 
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Oblíbené byly hrané frašky – grotesky, ale také fil-

my ve stylu dnešních dokumentů. Třeba na kameru 

zaznamenaná vojenská cvičení, jízda vlakem, divo-

ké šelmy. Dokonce se již v počátcích zrodily 

„sportovní přenosy“, z nichž nejzajímavější byly pro 

diváky záznamy boxerských mačů.  

V roce 1901 se podařilo sehnat Ponrepovi povo-

lení k vystoupení na Královských Vinohradech 

v tehdy populární Pištěkově aréně (nebo také Piš-

těkově letním divadle). A slavil zde úspěch. O tři 

roky později se mu zase podařilo získat povolení 

pro svůj kinematograf v Holešovicích v hostinci               

U koruny. A protože se pokrok nedá zastavit a Pon-

repo byl opravdu úspěšný, nakonec se mu podařilo 

prorazit a získal povolení od úředníků z Prahy 

k založení prvního stálého kina. Šlo o poměrně ma-

lou místnost s pouhými padesáti šesti sedadly, a to 

v  domě U Modré štiky v Karlově ulici v prvním pat-

ře. Promítalo se každý den s výjimkou pátku, popr-

vé 15. září 1907. Představení již nekomentoval jen 

Viktor Ponrepo, ale také jeho bratr Karel. Ještě 

dlouho doprovázel děj na plátně svým starým fo-

nografem, než si najal malý orchestr v podobě kla-

víristy a houslistky.  

A jak toto první kino dopadlo? V prvním roce byl 

o něj nebývalý zájem, protože se samozřejmě jed-

nalo o něco nového a výjimečného. Viktor Ponrepo 

stál u vchodu a s každým se osobně zdravil, později 

si nechal natočit originální pozdrav také na film                 

a pouštěl ho s uvítací znělkou na začátku promítání 

jako úvod. Jenomže brzy se proti této novince 

ozvaly umělecké kruhy, které tehdy ještě film ne-

považovaly za umění, ale spíš za technickou věc, 

která se časem omrzí. Pro kinematografii a Ponre-

pa to znamenalo první velkou krizi. Dalším kritic-

kým obdobím byla první světová válka a lépe se 

mu nevedlo ani ve 20. letech minulého století 

v souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí. 

Ponrepo se tak musel s kinem rozloučit a vrátit se 

zpět ke svému kouzelnictví, ale ani to ho neuživilo. 

Nakonec v prosinci roku 1926 zemřel, chudý jako 

kostelní myš. Jeho hrob se nachází na Vinohrad-

ských hřbitovech v Praze. 

Kino po něm převzala 

neteř Marie Fišerová                

a zaniklo až po druhé 

světové válce. Až do ro-

ku 1936 se zde promítaly 

výhradně němé filmy               

a kino tak bylo posled-

ním svého druhu 

v Praze. Myslím, že kdy-

by měl dnes Ponrepo 

možnost ohlédnout se, byl dnes právem hrdý, pro-

tože se stal tím, čemu se oprávněně říká průkopník 

v oboru. A nejspíš by se divil, kolik kin a biografů 

dnes v Praze a vůbec celé republice existuje, a jak 

se film, kdysi zatracovaný jako „technická věc“, stal 

skutečně platnou součástí umění a zábavy pro širo-

kou veřejnost.  
 

Tomáš Hejna 
 

Další články o historii a osobnostech  
zábavního umění naleznete na stránkách 
www.zabava-artes.cz 
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Historická výročí v září 
24. 8. 1940 – V Lidových novinách vyšla krátká povídka Můj sluha Saturnin od Zdeňka Jirotky 
28. 8. 1791 – Wolfgang Amadeus Mozart přijel potřetí a naposledy do Prahy. Uvedl svou starší operu La Clemenza di Tito 
30. 8. 1940 – V časopise Mladý hlasatel začal vycházet román Záhada hlavolamu Jaroslava Foglara 
31. 8. 1936 – Stanice Český rozhlas Radio Praha zahájila pravidelné zahraniční vysílání 
2.9. 1893 – V časopise Čas se objevila pozitivní kritika Karafiátových Broučků. Od té doby jejich popularita jen rostla 
2.9. 1938 – Premiéra českého filmu Klabzubova jedenáctka podle stejnojmenné knížky Eduarda Basse.  
2.9. 1942 – Gestapo zatklo herečku Annu Letenskou za pomoc atentátníkům na Heydricha při dotáčení filmu Přijdu hned 
4.9. 1970 – Premiéra filmu Zdeňka Podskalského Ďábelské líbánky s Vlastimilem Brodským a Janou Brejchovou 
4.9. 2004 – Americký zpěvák James Brown poprvé vystoupil v Praze 
5.9. 1947 – Premiéra filmové komedie Poslední mohykán s Jaroslavem Marvanem v hlavní dvojroli podle divadelní hry 
Poslední muž od F. X. Svobody 
6.9. 1791 - Premiéra Mozartovy opera La Clemenza di Tito ve Stavovském divadle při příležitosti korunovace Leopolda II.  
6.9. 1931 – Z pražského rozhlasového studia se vysílala první rozhlasová opera - Dvořákovy Tvrdé palice 
6.9. 1856 – Česká premiéra opery Bludného Holanďana německého skladatele Richarda Wagnera v Praze 
6.9. 1955 – Premiéra pohádkového filmu Obušku, z pytle ven na motivy pohádky Karla Jaromíra Erbena Kouzelné dary 
6.9. 1996 – Michael Jackson koncertuje na Letenské pláni v Praze před 130 000 diváků 
8.9. 1939 – Premiéra filmu Kristián režiséra Martina Friče s Oldřichem Novým v hlavní roli 
8.9. 1972 – Premiéra pohádkové filmové komedie Dívka na koštěti s Petrou Černockou v hlavní roli 
15.9. 1907 – Dismas Šlambor alias Viktor Ponrepo otevřel v bývalé kavárně U Modré štiky v Karlově ulici v Praze „Divadlo 
živých fotografií" a tím se stal provozovatelem prvního stálého českého biografu v českých zemích 
15.9. 2002 – Začátek vysílání televize Óčko 
16.9. 1926 – Oskar Nedbal poprvé dirigoval rozhlasový orchestr Radiojournalu 
16.9. 1933 – Divadlo D 34 E. F. Buriana zahájilo činnost v Mozarteu v Jungmanově ulici premiérou hry Ericha Kästnera 
Život za našich dnů. 
16. 9. 1938 - Premiéra historické filmové komedie Cech panen kutnohorských režiséra Otakar Vávry 
16.9. 1966 – V českém rádiu se poprvé objevila zpráva o Járovi Cimermanovi 
18.9. 1878 – Premiéra Smetanovy opery Tajemství 
21. 9. 1926 – Zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání zpráv z ČTK 
21.9. 1959 – V Brně vzniklo Satirické divadlo Večerní Brno, první satirické divadlo po druhé světové válce, které začalo 
hrát na území Československa 
21. 9. 1962 – Premiéra českého animovaného/hraného filmu režiséra Karla Zemana Baron Prášil 

NEJSOU MEZI NÁMI - KVĚTEN 

Josef Srb-Debrnov (18. září 1836), hudební historik a spiso-
vatel, první hudební manager v Čechách, který zastupoval pře-
devším zájmy Bedřicha Smetany a spolku Hlahol, kde byl se-
kretářem. Je autorem významných literárních děl Dějiny kon-
servatoře pražské a Dějiny hudby v Čechách a na Moravě, tak 
jako první zpracoval deníky Bedřicha Smetany, z nichž některé 
do smrti opatroval. Zemřel 1. září 1904, pohřben je v blízkosti 
svého přítele Smetany na pražském Vyšehradě. 

Vladimír Brabec (15. května 1934), významný český divadel-
ní a filmový herec, známý dnes především svojí hlavní rolí              
v seriálu Třicet případů majora Zemana. Většina jeho filmo-
vých rolí byla okrajová, své umění předváděl především na 
divadelních prknech, například v činohře Národního divadla 
nebo v Hudebním divadle Karlín. Svůj hlas propůjčil také fil-
movým postavám zahraničních filmů a seriálů, z nichž jmenuj-
me Někdo to rád horké (Jack Lemmon), MASH (Harry Mor-
gan) nebo Pán prstenů (Ian Holm). Zemřel 1. září 2017. 

Josef Vinklář (10. listopadu 1930), divadelní a filmový herec, 
který ztvárnil celou řadu rolí  druhu a charakteru, od pohádko-
vých králů přes humorně laděné figurky až po úlysné záporáky 
v různých detektivkách. Začínal v Dismasově rozhlasovém 
dětském souboru, v roce 1945 začal vystupovat v Divadle sati-
ry a mezi lety 1946 až 1948 vystupoval v Divadle Voskovce            
a Wericha. Poté působil v Realistickém divadle Zdeňka Nejed-
lého a v roce 1981 se stal stálým členem činohry Národního 
divadla v Praze. Z jeho televizních rolí jsou nejznámější in-
spektor Bouše z Hřísných lidí města pražského a doktor Cvach 
v Nemocnici na kraji města. Zemřel 18. září 2007 

PŘIŠLI NA SVĚT - KVĚTEN 

Anna Letenská (29. srpna 1904, Nýřany), filmová a divadelní 
herečka, kterou mohou diváci znát například z filmů Kříž                
u potoka, Ženy u benzinu, Babička, Valentin Dobrotivý nebo 
Městečko na dlani. Jednou pro vždy však bude nejznámější 
jako jedna z obětí heydrichiády. Po atentátu na zastupujícího 
říšského protektora pomáhali ona a její manžel ukrývat lékaře, 
který ošetřil zraněného atentátníka Jana Kubiše. Anna Leten-
ská byla zatčena při natáčení filmu Otakara Vávry Přijdu hned 
po „poslední klapce“. 24. října 1942 byl popravena. 

Pavel Tigrid (27. října 1917), jinak také Pavel Schönfeld, byl 
významný český spisovatel, publicita a představitel českého 
exilu v době nacismu i komunistického režimu. Během druhé 
světové války se podílel na vysílání v BBC, po válce se vrátil 
zpět a přidal se k Československé straně lidové, kde pracoval  
v redakcích časopisů Obzory a Vývoj. Jeho postoje byly anti-
komunistické, v roce 1948 emigroval. Pracoval v Českosloven-
ské redakci rádia Svobodná Evropa. Několik let jezdil po světě 
a účastnil se různých exilových akcí a počinů. Do Českoslo-
venska se vrátil na pozvání Václava Havla v prosinci 1989               
a v roce 1994 se stal ministrem kultury ve vládě Václava Klau-
se. Zemřel 31. srpna 2003. 

Jiří Wimmer (20. září 1943), herec a bavič, hudebník, kreslíř 
a také básní, známý především díky scénkám s Karlem Černo-
chem, které se objevovaly v televizních zábavných pořadech. 
Vystudoval DAMU, vystupoval potupně v Divadle Petra Bez-
ruče, divadle Waterloo, ostravském Státním divadle, divadle 
Ypsilon a dalších. Objevil se také ve filmech Jáchyme, hoď ho 
do stoje nebo Cimrman ležící, spící. Zemřel 25. ledna 2001 
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Herec, zpěvák a textař, známý 
především z divadla Semafor, 
předkládá čtenářům dva pří-
běhy podle vlastních zkuše-
ností, které se zaobírají osudy 
umělců po roce 1989. Pozo-
ruhodná je především první 
novela, v níž  autor řeší pore-
voluční přechod některých 
umělců do oblasti soukromé-
ho podnikání a opětovný ná-
vrat na prkna, co znamenají 
svět. 
272 stran, cena 329,- 

Nakladatelství Olympia, s.r.o. 
Havlíčkovo náměstí 2, Praha 3 
 
 

Všechny naše knihy můžete  
zakoupit na e-shopu 
www.iolympia.cz nebo e-mailu 
olysklad@volny.cz 

Sociolog umění a kultury                
a novinář v jedné osobě při-
náší čtenářům soubor rozho-
vorů s významnými osobnost-
mi zábavního umění - jak ji-
nak než na téma zábava. 
Přečtěte si tak rozhovory                
s Václav Upírem Krejčím, 
Jitkou Molavcovou, Saskií 
Burešovou, Františkem Ringo 
Čechem a dalšími.  
258 stran, cena 299,- 

Známý novinář a spisovatel 
Ivan R. Černý dokázal téměř 
nemožné - napsat o Vlastovi 
Burianovi zcela originální 
knihu, odhalující jeho život            
v novém úhlu pohledu. Čer-
pal totiž ze vzpomínek obyčej-
ných lidí, kteří se kolem Krále 
komiků pohybovali, a s nimiž 
se díky novinářské praxi se-
tkal.  
228 stran, cena 299,- 

Kdo by neznal Vítězslava 
Jandáka, herce a v posled-
ních letech také politika, bý-
valého ministra kultury. Kovi-
dové období karantény využil 
spolu s Martinem Bezouškou 
k sepsání životopisného roz-
hovoru, kde se se čtenáři dělí 
o své vzpomínky n rodinu, 
hereckou kariéru i na své po-
litické působení. 
208 stran, cena 319,- 

Hudebník a novinář Vašek 
Vašák přináší čtenářům sou-
bor neobvyklých rozhovorů              
s mnoha výjimečnými osob-
nostmi. Co je spojuje? Láska 
k fotbalu! Jaký je vztah Stan-
dy Hložka k tomuto sportu?       
A co na fotbal říká Filip Renč 
nebo Karel Šíp? K tomu jako 
bonbonek navrch historie 
velkých fotbalových hymen! 
232 stran, cena 299,- 
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Kniha známého novináře při-
náší čtenářům rozhovory                 
s řadou významných osobnos-
tí české společnosti, z nichž 
některé jsou již posmrtnou 
připomínkou. Na stránkách 
této knihy se tak setkáte s Ja-
roslavou Moserovou, Karlem 
Sýsem, Miloslavem Švander-
líkem, Blankou Matragi, Jo-
sefem Zímou, Karlem Richte-
rem a dalšími.  
250 stran, cena 349,- 

Autor literatury faktu a turis-
tických průvodců se poprvé 
zaměřil na mladší čtenáře, 
kterým přináší v bohatě ilu-
strované knize čtivým způso-
bem zpracovanou pověst                 
o bitvě u Turska. Je doplněna 
naučnou částí, která mladé 
čtenáře seznamuje s osob-
nostmi Kosmase, Hájka z Li-
bočan, nebo třeba s Levým 
Hradcem. Jako bonus nabízí 
zábavné kvízy. 
120 stran, cena 249,- 
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