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KRÁTKÉ SLOVO ÚVODEM 

 
 

Vážení čtenáři, 

 

dovolte mi, abych Vám stručně představil společný projekt Uměleckého sdružení Artes a Nakladatelství 

Olympia, které je jeho kolektivním členem. Návrh na nový časopis, zabývající se zábavou a jejími inter-

prety, vznikl už v době předkoronavirové, ovšem vydání prvního čísla překazila právě nešťastná situace 

v kultuře v minulém roce. Nyní doufáme, že se situace změní k lepšímu, a že přestože bude vše už jednou 

pro vždy naprosto jinak, kultura bude i nadále neoddělitelnou součástí celé naší společnosti. 

Na stránkách tohoto periodika bychom Vám rádi přinášeli novinky nejen ze samotného Artesu, ale                   

i z kultury všeobecně. A protože opakování je matka moudrosti, budeme se samozřejmě věnovat i tématům 

souvisejícím s historií zábavy a zábavního umění celkově, tedy nejrůznějším věcm kolem minulosti české 

hudby, literatury, divadla, filmu i rozhlasu, budeme připomínat málo známá fakta a osobnosti a celkově 

provádět kulturní osvětu (protože to za nás nikdo jiný neudělá). Samozřejmostí budou rozhovory,               

a abychom vám nabídli co nejpestřejší čtení, rádi zapojíme i každého z vás a uvedeme libovolnou vzpo-

mínku na umělce nebo dílo, kterou nám zašlete. 

Tento časopis, který Vám nyní nabízíme k odběru, je podobně jako většina projektů Artesu nekomerční             

a vznikl ze snahy propagovat zábavu, zábavní umní a jeho osobnosi. Doufáme, že si časem zvyknete zasí-

lat nám i své komentáře, vzkazy, drobné příspěvky v podobě vzpomínek nebo nás upozorníte, že jste zrov-

na vydali knihu, CD, přivedli na svět nový klip nebo budete mít novou premiéru, protože tento časopis dě-

láme především PRO VÁS! Zároveň Vás všechny prosím, abyste, pokud se vám bude časopis líbit, šířili 

tento náš společný projekt dál, posílali ho po internetu anebo sdíleli na svých soukromých stránkách a soci-

álních sítích. Novinky z kultury jistě potěší i Vaše přátele či fanoušky. My ho zaslali společnými silami na 

téměř 1 500 mailových adres a věříme, že to je pouze začátek. 

 

Děkuji a přeji příjemné čtení. 

Tomáš Hejna, vedoucí redaktor Olympie 
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WEBOVÉ STRÁNKY ARTESU 
www.zabava-artes.cz 

 

Asi už mnozí znáte a navštívili jste naše webové stránky. Náš hlavní kontakt s Vámi i další veřejností. 

Nicméně si dovolíme je trochu blíže komentovat. V této podobě existují zhruba pět let, kdy jsme se roz-

hodli je pojmout jako jakési avízo a současně výstavní tabuli naší činnosti. Momentálně uvažujeme o jejich 

zásadní novelizaci zejména s využitím modernějších komunikačních prostředků. Ale zatím žijí, mění se                 

a doufáme, že aktuálně dokumentují naši činnost. Omlouvám se, ale možná nebude od věci připomenout 

některé postupy. 

Když si je otevřete, tak uvidíte výše uvedenou nabídku. V Osobnostech naleznete rozhovory 

s osobnostmi zábavy zhruba za minulá tři léta. V těchto rozhovorech dále pokračujeme, žel byly přerušeny 

koronavirovou situací. Zatím zde najdete portréty více než čtyřiceti tvůrců zábavy a k tomu některé sou-

bornější úvahy o zábavním umění jako takovém. Nejde tu jen o interprety a známé tvůrce, ale chceme 

představovat i lidi ze zákulisí a budeme v tom pokračovat. Zábavu přece dělají nejen lidé z obrazovek                 

a podií, ale i ti za nimi, o kterých se často ani neví, že existují, ale bez kterých by to nešlo. Soubor většiny 

těchto rozhovorů vydala Olympia v publikaci Tvůrci zábavy. Bližší informace na www.iolympia.cz nebo 

olysklad@volny.cz. 

Samostatně zde uvádíme seriál, podrobněji v Knihovně, který připravuje náš blízký spolupracovník, šéf-

redaktor nakladatelství Olympia a hlavně novinář a spisovatel Tomáš Hejna. Zde najdete nejen Střípky 

z historie zábavy, ale i vzpomínky na autory a nový seriál Retro Kino. Novinkou je část, ve které se nabí-

zejí a dále budou uvádět videozáznamy nejen uvádění MISTRŮ zábavy, ale i z dalších uměleckých počinů. 

Samostatný oddíl tvoří MISTŘI zábavy, kde jsou k dispozici všechny materiály související s udělováním 

ocenění MISTR zábavního umění, nadále s jednodušším názvem „MISTR zábavy“, našim Uměleckým 

sdružením ARTES. 

V řadě případů zde již najdete nejen videozáznamy akcí, ale naše portréty již umí i zpívat, např. Ivo              

Jahelka či Heidi Janků, nebo Vás naučí kouzla, jako Pavel Kožíšek. V Historii zábavy si můžete poslech-

nout třeba Evu Olmerovou jak zpívá „Potkala patrona prostitutku mladou..“, nebo zanotovat „Ty České 

panenky, kdo z Vás by neměl rád…“. 

Ať už budete bloudit svým kurzorem kdekoliv, tak se stačí vrátit na náš znak a můžete začít znovu. 

Důležité je ale to, že chceme nejen uvádět zprávy o naší činnosti, ale sloužit i Vám a Vašim aktivitám. 

Takže, pokud budete chtít využít i náš web, tak nám rovnou pošlete anonci Vaší akce, fotografie nebo jiné 

upozornění. Nebo se rovnou spojte s redaktorem webových stránek, dr. Soldátem prostřednictvím e-mailu: 

vaclav.soldat@volny.cz. 

PhDr. Václav Soldát 

http://www.zabava-artes.cz
http://www.iolympia.cz
mailto:vaclav.soldat@volny.cz
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Není to sice žádné kulaté výročí, ale pokud správ-

ně počítám, tak 53 let. Ale v novém magazínu,                

a snad v nejsložitější době pro výkonné umělce po 

roce 90, stojí některé momenty za připomínku. 

ARTES vznikl v roce 1968 téměř spontánně. 

V situaci všeobecného uvolnění v politice, kultuře 

a umění se sešli umělci zábavních žánrů na Smí-

chově v Domě kultury. V té době existovala řada 

Uměleckých svazů, počínaje spisovateli, po archi-

tekty atp., ale nebyla tu žádná stavovská organiza-

ce, která by soustřeďovala umělce těchto často 

označovaných „pokleslých“ žánrů, jenom nějaké 

zábavy. A byly nás desetitisíce a všichni přinášeli 

hlavně zábavu všem obyčejným lidem. Byl jsem 

při tom, když vzniklo Umělecké sdružení, tenkrát 

se používal název Svaz artistů a estrádních umělců 

– ARTES. Prvním předsedou byl kapelník Karel 

Vlach.  

Postupně se v předsednictví vystřídali Jiří Poper, 

Eduard Hrubeš, Naďa Urbánková, Jiří Vala, Dali-

mil Klapka, Richard Adam, Václav Junek a mo-

mentálně je to moderátor a známý dýdžej Jožka Ze-

man. Přes všechny peripetie doby minulé ARTES 

přežil a v různých dobách se snažil udržovat spole-

čenské povědomí důležitosti zábavy a jejího umění 

především. Staral se i o sociální a profesní potřeby 

umělců. V posledních letech zejména ve spolupráci 

s Nadací Život umělce i finančně pomáhal senio-

rům z branže, podle finančních možností i přispíval 

na produkce umělců zejména v sociální oblasti. 

V tom bylo ARTESU blízkým partnerem i sdružení 

Ze srdce. 

Minulých více než pět let je vizitkou ARTESU 

oceňování tvůrců a osobností zábavy titulem MIS-

TR a uvádění zvlášť významných tvůrců do Síně 

slávy zábavního umění. Dnes jich tam je padesát                

a jejich jména jsou zde: 

 

 

ARTES PŘES PADESÁT 

Eduard Hrubeš 

Richard Adam 

Jožka Zeman 
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TVŮRCI UVEDENÍ DO  
SÍNĚ SLÁVY MISTRŮ ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ 

 
Karel Gott   Jiřina Bohdalová   Jiří Suchý   Josef Laufer 

Ivo Šmoldas   Josef Zíma    Ivan Mládek  Yvetta Simonová  

Josef Dvořák   Luděk Sobota   Lucie Bílá   Michal David 

Jožka Černý   Karel Vágner   Karel Šíp   Jiří Korn 

Václav Neckář  Iva Janžurová   Jitka Molavcová  Petr Janda 

Dalibor Janda   Miluše Voborníková  Petr Spálený  Jiří Helekal 

Eduard Hrubeš  Gustav Oplustil   Hana Zagorová  Helena Vondráčková  

Zdeněk Troška  Petr Nárožný   Jiří Krampol  Petr Novotný   

Josef Náhlovský  Jaroslav Uhlíř   Stanislav Hložek  Milan Pitkin 

Heidi Janků    Václav Vydra   Jiří Lábus   Simona Stašová   

Pavlína Filipovská  Josef Fousek   Hana Talpová  Pavel Zedníček   

Naďa Urbánková  Rudolf Tesařík   Dušan Klein  Bolek Polívka 

Ivo Jahelka   Marie Rottrová   Jan Nedvěd   Jaromír Nohavica  

     Michal Nesvadba   Václav Hybš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem blahopřejeme a těšíme se, že i v letošním roce poznáme další osobnosti. Jejich uvedení mezi MIS-

TRY totiž závisí na nominacích, které podává zhruba tři sta členů Kolegia zábavy, aktivních i zasloužilých 

tvůrců, novinářů, autorů, zpěváků a muzikantů atd. lidí z branže zábavy. 

 

PhDr. Václav Soldát 
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V minulém roce v souvislosti s mimořádnou kovi-

dovou situací ve společnosti a vyhlášeným nouzo-

vým stavem vznikl v  Uměleckém sdružení              

ARTES nápad uskutečnit  pro seniory a obyvatele 

převážně pražských Domovů seniorů hudební pro-

dukci populárních zpěváků nazvanou KONCERTY 

POD BALKONEM. Účinkující vystupují ve ven-

kovním prostoru Domova odděleně od diváků, kli-

entů a personálu. Realizací nápadu a dramaturgie 

se ujalo Umělecké sdružení ZE SRDCE spolu 

s Uměleckou agenturou ARIANA za finanční pod-

pory Nadace Život umělce. 

V jarních a letních měsících roku 2020 proběhlo 

asi 14 samostatných koncertů s tímto zaměřením              

a pro dříve narozené rozdávali radost a pohodu třeba 

Milan Pitkin, ale hlavně zpěváci Michal David, Hei-

di Janků, Standa Hložek, Magda Malá, Miluška Vo-

borníková, Pavlína Filipovská, Jiří Helekal, Bohuš 

Matuš a hudební skupina Agnes. Známým melodiím 

k poslechu i tanečku potěšili seniory v Domovech 

Benešov, Krč, Háje, Cvičebná, Svojšice a Palata.   

Případné další KONCERTY POD BALKONEM            

a vystoupení známých umělců budou podle možností 

pokračovat i v letošním roce 2021. Plánujeme na-

vštívit i další Domovy seniorů a případně ostatní za-

řízení se sociální péčí.  Z akcí budou tak jako vloni, 

zpracovány a zveřejněny video reportáže umístěné 

na webových stránkách Artesu www.zabava-artes.cz 

a veřejném portálu YOU TUBE. 

Václav Stach 

ZPĚVÁCI PRO SENIORY  
V „DOBĚ KOVIDOVÉ“ 

Standa Hložek se sestřičkami v Berouně 

Pavlína Filipovská mezi seniory 

Heidi Janků před berounským domem seniorů 

Záznamy z koncertů a dalších  
produkcí Artesu naleznete také na 
Youtube na kanálu Václav Stach. 
Použít můžete přiložený kód. 

http://www.zabava-artes.cz
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V období koronaviru jsme si tak zvykli na čtení 

zpráv o aktuálních zákazech a příkazech i o tom 

„jak si správně mýt ruce“, až jsme většinou zapo-

mněli sledovat události v kultuře a umění, přestože 

jich nebylo právě moc. Jednou takovou zprávou, 

která se objevila ve vydání Týdeníku Unie českých 

spisovatelů, je ocenění známého režiséra Jiřího 

Adamce Cenou Unie českých spisovatelů za rok 

2020, a to: „Za ryze české režijní umění.“ 

V uvedeném týdeníku napsal Jiří Piskáček                    

o Adamcovi i krátký medailonek nazvaný trefně 

Trvale oblíbený režisér. V něm mimo jiné píše:  

„Pan Jiří Adamec patří mezi nemnoho mistrů 

klasického českého seriálu a televizní tvorby. Nato-

čil celou řadu velmi pěkných, řemeslně i umělecky 

hodnotných děl, na které se i v současné době díva-

jí statisíce diváků bez rozdílu věku při reprízách. 

Nejedná se ovšem o nekonečné seriály, v nichž 

hrdinové řeší stále dokola ,závažné´ problémy lid-

ské existence a bytí. Jedná se o seriály, jež mají 

spád, zápletku, vynikající herce a dokonalé herecké 

a režisérské provedení.“ 

Jen připomeňme, že Jiří Adamec byl režisérem 

takových seriálů, jako třeba Bylo nás šest, Sanitka, 

Rodáci, Dlouhá míle nebo Pojišťovna štěstí. Rov-

něž se věnoval tvorbě televizních zábavních pořa-

dů, z nichž nejvýznamnější byla předávání cen 

Český lev a Český slavík. Jako režisér připravoval 

také jeden ročník předávání cen Mistr zábavního 

umění. Sám toto ocení obdržel od Kolegia Artesu 

mezi úplně prvními v roce 2016. K oběma oceně-

ním blahopřejeme.  

Ceny Unie českých spisovatelů 2020 dále obdrželi: 

Lubomír Brožek (za sbírku básní Kuks), Jiří Kram-

pol (za humor vnášený do našeho života), Milena 

Městecká (za knihu Evropa v agonii pochodů smrti 

1944 – 1954), Dagmar Žaludová (za založení literár-

ní soutěže Zlatý klíč) a Josef Velčovský (za originál-

ní malířskou tvorbu).  

Tomáš Hejna 

 

CENA PRO JIŘÍHO ADAMCE 

Jiří Adamec s cenou Mistr zábavního umění 

Rozhovor s Jiřím Adamcem naleznete na webu 
www.zabava-artes.cz 
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Vážená a milá paní Jiřino Bohdalová, „naše Jiřinko“ jak Vám říkáme my senioři! 

Dovolte, abych se připojil do fronty Vašich obdivovatelů, kteří si Vás znova teď připomínají při Vašem 

jubileu. Jen velké dámy veřejně přiznávají svůj věk. Známý bonmot říká, že ženě je maximálně třicet pět 

let, pak dlouho nic, až jim je osmdesát. Nebudeme troškaři. 

Žil jsem jako jiní s Vámi svůj život. S dětmi se bavil u Vochomůrky, zažíval Rumburskou vzpouru za 

Velké války, bavil se emancipací Ženy na kolejích a chápal traumata v Uchu. Vy nejste jen tak nějaká ko-

mička. Ale charakterní a výtečná dramatická herečka. 

Měl jsem štěstí, že zamlada jsem s Vámi mohl vést osobní rozhovor. Vy si to už v tom množství veřej-

ných kontaktů ani nemůžete pamatovat. Já si to pamatuji dobře a pořád si to považuji. 

S nesmírným potěšením jsem byl přitom, když jste přebírala ocenění Uměleckého sdružení ARTES a by-

la Karlem Gottem uváděna do Síně slávy zábavního umění. Bylo na Vás vidět, na oběma, že jste si to uží-

vali. 

Takže, paní „MISTR zábavního umění“, nebo podle 

současných genderových pravidel MISTRová, MIS-

TRyně, každopádně osobnost naší České zábavy, do-

volte, abych Vám za sebe i další lidi v zábavě popřál 

hodně a hodně, a ještě více hlavně zdraví!!! Trvalý 

úsměv a schopnost rvát se se všemi trably jak fyzický-

mi, tak profesními. Dělejte ještě dál, neb „dělání všech-

ny smutky zahání“. 

S úctou 

Václav Soldát 

PŘÁNÍ JIŘINĚ BOHDALOVÉ 

Autor s Jiřinou Bohdalovou před „pár“ lety 
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Zdeněk Troška    18. 5. 1953 

Filmový, divadelní a operní(!) režisér 

 

Kdysi, na Festivalu filmů pro děti a mládež v Gottwaldově, dnes opět Zlín, se objevil film Bota jménem 

Melichar. Byl pod ním podepsán začínající režisér, absolvent a zcela neznámý Zdeněk Troška. Už tenkrát 

zabodoval hlavně u Poroty mladých díky svéráznému humoru, a protože nepředstavoval své mladé hrdiny 

dětinsky.  

Ale známe ho hlavně z jeho sérií komediálních filmů počínaje Slunce, seno... až po zfilmované anekdoty 

v Kameňácích a Babovřeskách. 

Miluje humor a umí ho rozdávat. Má rád přímo srandu. 

V rozhovoru, který jsem měl potěšení s ním dělat, říkal: „Ano! Protože tý srandy pro lidi je pořád strašně 

málo. Všichni dělají nebo chtějí dělat umění, které je jaksi na výši hlavně intelektuálně. Ale na to, aby se 

lidi uvolnili, aby se pobavili, aby se smáli, na to se pozapomíná. Odjakživa byl pohled na komedii, na sran-

du, jako že to není umění. Že to je odpad, že to je něco méněcenného. Všichni se schovávali za úžasné filo-

zofické a psychologické variace na téma život, jenže diváka to moc nezajímalo. Ale udělat srandu, která by 

u diváků zabodovala, oblíbili si ji a těšili se jí, to je umění! To je sakra těžké, to vám potvrdí každý filmař, 

který to zkusil. 

Řekl jsem si, budu bavit lidi, protože sranda tady chybí.  A zvláště v dnešní době, která je velice nelaska-

vá a agresivní. Musím ty lidi buď rozveselit humorným příběhem, aby zapomněli na starosti všedního dne.“ 

Ten vztah ke srandě a také ke tvorbě Zdeňka Trošky dospěl u filmařských kolegů až tak daleko, že při 

ZDENĚK TROŠKA 

Zdeněk Troška a Jiřím Suchým na předávání Mistrů 
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oceňování tvůrců v anketě Český lev raději zrušili kategorii divácky nejúspěšnějších filmů, protože by jí už 

léta vyhrával právě Zdeněk Troška. 

Při udělování ocenění MISTR zábavy si také na toto téma postěžoval: 

„Moc děkuji za to ocenění, nevěřil jsem tomu, protože dělám srandu. Ale té srandy je v dnešní době moc 

zapotřebí. Lidi potřebují, aby se zasmáli, uvolnili, potěšili. Není nic strašnějšího, než když jdete ráno do 

Metra – já jezdím Metrem – a tam je to takový slušně řečeno neveselý. Říkám: dámy, vy byste se měly po-

vinně usmívat od rána do večera, protože úsměv je váš nejkrásnější šperk. Co je to platný, že máte zlatý 

řetěz kolem krku a na něm přívěšek od Swarovskýho, když dvacet centimetrů na tím je nasr... ksicht“. 

Zdeňku, přejeme Ti samozřejmě moc zdraví a dělej pro nás obyčejný lidi pořád srandu. 

 

Václav Soldát 

NEZAPOMEŇTE TAKÉ POPŘÁT: 
2. KVĚTNA – PETR JANDA (1942), rocker, kytarista a člen skupiny Olympic, ONDŘEJ SOUKUP (1951), hudební skla-  

 datel, VLADIMÍR JAVORSKÝ (1962), herec, KAREL DOBRÝ (1969), herec 

5. KVĚTNA – PETR SKALA (1947), filmový experimentátor, MAREK VAŠUT (1960), herec 

6. KVĚTNA – OLDŘICH VÍZNER (1947), herec, ANDREA ČUNDERLÍKOVÁ (1952), herečka, ALEŠ HÁMA (1973), herec,   

 zpěvák, moderátor 

7. KVĚTNA – TEREZA BRODSKÁ (1968), herečka, ADAM MIŠÍK (1997), herec 

8. KVĚTNA – JANA BOUŠKOVÁ (1954), herec, OTAKAR BROUSEK ML. (1957), herec 

10. KVĚTNA – IVAN HLAS (1954), písničkář, VLASTA ŽEHROVÁ (1956) , herečka 

11. KVĚTNA – EVA KANTŮRKOVÁ (1930), prozaička a scénáristka, JOSEF ZÍMA (1932), zpěvák, GENADIJ RUMLENA   

 (1950), herec 

15. KVĚTNA – DAVID VEJRAŽKA (1955), herec, TOMÁŠ KLUS (1986), písničkář, skladatel, herec 

16. KVĚTNA – OLDŘICH KAISER (1955), herec, bavič, ONDŘEJ VETCHÝ (1962), herec 

17. KVĚTNA – JIŘÍ KORN (1949), zpěvák, herec a tanečník 

18. KVĚTNA – ZDENĚK TROŠKA (1953), režisér, KAREL RODEN (1962), herec 

19. KVĚTNA – IVA JANŽUROVÁ (1941), herečka, PETR BRUKNER (1943), herec 

21. KVĚTNA – IVAN VYSKOČIL (1946), herec 

22. KVĚTNA – DALIMIL KLAPKA (1933), herec, dabér, MARTIN KRATOCHVÍL (1946), jazzový a jazz-rockový hudeb-  

 ník, MIROSLAV HANUŠ (1963), herec 

23. KVĚTNA – JIŘÍ ŠTĚDROŇ (1942), herec, zpěvák, textař, FELIX SLOVÁČEK (1943), klarinetista, saxofonista, hudeb-  

 ní skladatel 

24. KVĚTNA – TEREZA BOUČKOVÁ (1957), spisovatelka, LEONA MACHÁLKOVÁ (1967), zpěvačka 

25. KVĚTNA – ELIŠKA BALZEROVÁ (1949), herečka 

26. května – MARTIN ZOUNAR (1967), herec, MAGDALENA KOŽENÁ (1973), operní pěvkyně, mezzosopranistka 

28. KVĚTNA – PAVLÍNA FILIPOVSKÁ (1941), herečka a zpěvačka, SVATOPLUK SKOPAL (1951), herec, režisér, pedagog 

31. KVĚTNA – STANISLAV BERKOVEC (1965), rozhlasový a televizní moderátor 

Autorova manželka Jasněnka (ona se tak opravdu jmenuje)                                                   

přemlouvá Trošku, aby natočil pokračování 
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NA OBZORU NOVÍ BASTARDI! 

Je to neuvěřitelné, ale od uvedení prvního dílu filmové série Bastardi uplynulo už celých 11 let. Příběh To-

máše Mayera, učitele, který se ocitl v nezáviděníhodné situaci mstitele zavražděné sestry, posléze ředitele 

školy plné problémových žáků, většinou romského původu, a nakonec vraha na útěku zná od té doby snad 

téměř každý, kdo alespoň občas zapne televizi. Mayer se ve třetím a dosud posledním díle dostane před 

soud, přizná se a skončí ve vězení. Tak alespoň dosud znali diváci linii tohoto pozoruhodně dramatického  

a až mrazivě reálného příběhu. Režisér Tomáš Magnusek ale dokazuje, že s Tomášem Mayerem ani zdaleka 

neskončil. Na cestě k divákům je totiž momentálně nový díl Bastardů s číslovkou 4! 

 

Já osobně jsem velkým příznivcem všech tří dílů Bastardů a znám je velmi podrobně. Proto pro mne 

bylo překvapením, že jste se po takové době rozhodl pokračovat. Co vás vedlo k dalšímu dílů Bastar-

dů? 

K dalšímu pokračování mě především vedl fakt, že nebyl jediný den, kdy by mi někdo na můj Instagram, 

Facebook, nebo při setkání nepoložil otázku, zda nebude čtvrtý díl Bastardů :-). Díky tomu jsem o tom za-

čal přemýšlet, a nakonec tedy spustil akci Bastardi 4.  

 

Tomáš Mayer skončil v „trojce“ ve vězení jako odsouzený vrah tří žáků základní školy a poslední 

scéna s ním nás zavede na práh vězeňské cely s dost pochybnými spoluvězni. Kam se bude ubírat děj 

čtvrtého dílu? 

Čtvrtý díl je dramaturgicky nastavený trochu jinak, ale o tom v dalších otázkách. Příběhově je to pak příběh 

přátelství učitele Majera a jeho spolužáka ze základní školy, který ho vyzvedne v den, kdy Majera díky am-

nestii propustí ven z vězení. Vyzvedne ho, doveze k sobě domů a tam mu dá takovou nabídku. A o té na-

bídce a o životě dvou zcela odlišných lidí jsou právě Bastardi 4. 

 

Kdo zná Bastardy tak ví, že se jedná o filmy popisující dost realisticky prostředí, v němž na sebe na-

ráží pedagogové s nepřizpůsobivými žáky a jejich rodinami. Nejdřív bych se zeptal, jestli jste někdy 

při natáčení nebo i po produkci nenarazil na nepochopení a výtky kvůli rasismu? 
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Od romských rodin jsem na nepochopení a výtky kvůli rasismu nenarazil. Narazil jsem na ně od spolku 

Romea. Ti mě dokonce pod informací, že jsou z České televize, vytáhli na jednání v Praze, celé si ho točili 

a pak kolem mě chodili z transparenty, že jsem rasista. Potom se setkali s bývalými žáky, kteří ve filmu 

hráli a za úplatu s nimi udělali rozhovor, kde mě žáci měli za úkol odsoudit. Všichni ti žáci se mnou točili 

čtvrtý díl a řekli mi o tom a situaci popsali. Teď s nimi tu situaci popíšu já. Víte, já mám ženu Romku.                

A rozhodně nejsem žádný rasista. Nenávidím rasismus. Ale rasismus není to, že když točíte film o zvláštní 

škole, že v ní sedí především Romové. To opravdu ne.  

 

Pokud jsem dobře postřehl, tak se i v nově natáčeném díle pohybuje Mayer mezi Romy. Jak se 

v dalším díle celkově tato linie projevuje? 

Čtvrtý díl je hodně komedie. Opravdu komedie. Má celou tu situaci odlehčit, a hlavně je to film o tom, jak 

se dokážou dva různí lidé spolu bavit, fungovat a vzájemně od sebe něco naučit.   

 

Třetí díl byl celkově velmi dramatický. Mayerovi zemřel děda, jeho rodiče podlehli tlaku veřejnosti  

a po přiznání syna spáchali sebevraždu a samozřejmě nesmíme zapomenout na stárnoucího Viléma 

Dostála v podání Jiřího Krampola. Bude další díl v podobně dramatickém duchu? 

Samozřejmě tam nebude o drama nouzi. Starý Dostál žije v domově seniorů a když zjistí, že je Majer pro-

puštěný z vězení, tak se rozhodne mstít a zavolá si na tu pomstu nájemného vraha ze zahraničí. To je zatím 

poslední neznámá, co se týče obsazení. Ale platí to, co jsem psal v předchozí odpovědi, že to bude více ko-

medie. Myslím si, že toho nepříjemného už za poslední dobu bylo kolem nás dost, takže se lidé budou moci 

více smát.  

 

Tak ještě poslední otázku k filmu. Na koho se mohou diváci těšit, a především KDY se nových Ba-

stardů dočkají? 

Mohou se těšit na dost pestré obsazení filmu. Herečtí bardi jako Carmen Mayerová, Ota Jirák, Jaroslava 

Obermaierová, Jiří Krampol či Jan Přeučil. Dále opravdu zajímavé herecké osobnosti jako Igor Bareš, Bára 

Mottlová či Zdeněk Godla. Až po mladé tváře jako Gabriela Gašpárová či Natálie Grossová či úplně první 

herecká zkušenost pro Karlose Vémolu. Nových Bastardů se diváci dočkají buď letos v říjnu, nebo příští 

rok v říjnu. Vše bude záležet na tom, jak bude vypadat situace v kinech. 

 

Než skončíme, chtěl bych se zastavit poslední otázkou u něčeho, čeho si možná řada lidí kvůli covidu 

ani nevšimla. Je to nová kniha o vás nazvaná Slasti a strasti Tomáše Magnuska. Co se v ní čtenáři 

dozví? 

Já jsem během covidu zhubl 80 kilo své váhy a v té knize popisuji, jak se to stalo. Takovým svým vtipným 

přístupem :-). 

 

Mnohokrát děkuji za vstřícnost a odpovědi. 

Já děkuji Vám a ať se daří.  

 

Tomáš Magnusek, člen Výkonného výboru Uměleckého sdružení Artes a předseda Obce spisovatelů má za 

sebou pozoruhodnou kariéru a jednou z výjimečných věcí, které o něm lze říci, je fakt, že si na rozdíl od 

jiných shání peníze na své projekty sám a nespoléhá se na druhé. Rozsáhlý rozhovor s ním naleznete také 

na webových stránkách www.zabava-artes.cz a na stránkách tohoto časopisu se s ním rozhodně nesetkáváte 

naposledy. 

 

Tomáš Hejna 
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UMĚNÍ ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ 
ČÁST 1. 

Historické reminiscence 

Chléb a hry – základní politická zásada starého Říma (alespoň se to tak traduje). Zábava pro plebs i patri-

cie. V amfiteátrech předhazováni křesťané lvům, gladiátorské souboje. 

Umění přežít, zábava pro masy. 

Popravy, upalování kacířů a čarodějnic, pranýře helmbrechtnic             

– zábava pro prostý lid a potvrzení moci pro šlechtu a církev. 

Nejlepší zábava – utrpení bližního, který je jiný a často i vzděla-

nější. 

Pouťové divadlo – bláznivé improvizované scénky „ze života“, 

zvýrazněné sexuální znaky (obrovská pohlaví, zadnice), břicha 

bohatců a starých manželů atd. – zábava na trzích pro kupující. 

Lidový šašek vítězí nad hlupáky. 

Radost nad pokořením bohatých a hloupých se časem přenáší i do divadla dalších století (Moliére). 

Minnesengři – rytířská a šlechtická zábava, potulní zpěváci a básníci (recitátoři). 

Potulní pěvci skládali a zpívali milostné, ale i hrůzostrašné balady. První „pop music“ a romantická poe-

zie až do konce 19. století. 

Commedia dell´ Arte – divadlo hrané počínaje 16. století pro-

fesionálními herci. Založeno na improvizaci a přesných charak-

terech postav (starý Pantalone, Kolombína a Harlekýn aj. pře-

dem dané směšné i romantické postavy). 

Lidová zábava skoro dvě století. 

Lidová zábava – tanec, zpěv, hudba, loutkové divadlo, krajové 

zábavy a tradice (Slunovrat, vynášení Morény, Masopust, Dožínky aj.). Pouťové „morytáty“ – hrůzostrašné 

příběhy mordů a utrpení a balady. 

Přetrvává staletí, někdy nelibě vnímaná církví (nejen katolickou, ale hodně protestantskou) jako nemravná, 

trvalá inspirace pro současný folklór. Inspirace i pro tzv. vážné umění (Janáček, Bartók). Shakespeare: 

Sen noci Svatojanské (řemeslníci musí nacvičit „krutěkrvavou komedii k pláči“. Bloudící muzikanti 

v Jiráskově Lucerně připravují kasací atd. 
 

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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Nebyla Smetanova Prodaná nevěsta vlastně náš první muzikál? 

Šlechtická zábava – koncerty a divadelní představení, vlastní soubory, 

orchestry, někdy i skladatelé (Beethoven, Saliéry), dvorské tance, plesy 

atd. 

Tady asi začátky tzv. vážného umění, i když…? Vždyť to bylo často 

s hlavním záměrem pobavit: Shakespeare: Jak se vám líbí, Sen noci Sva-

tojanské, aj., Moliére: Lakomec, Tartuffe, Zdravý nemocný. Goldoni: 

Sluha dvou pánů. Mozart: Malá noční hudba atd. 

PhDr. Václav Soldát 

V příštím čísle naleznete 2. část: 

CO SI JIŽ PAMATUJEME: FENOMÉNY ZÁBAVNÍHO 

UMĚNÍ (ZÁBAVY) OD MINULÉHO STOLETÍ DODNES.  

HISTORICKÁ VÝROČÍ V KVĚTNU 
1786 – Na Koňském trhu – dnešním Václavském náměstí v Praze byla otevřena Bouda, první stálé české divadlo. 

1866 – V budově Prozatímního divadla byla poprvé uvedena Prodaná nevěsta. 

1868 – Položení základního kamene Národního divadla, premiéra opery Dalibor.  

1882 – Na pražském Žofíně měl premiéru Smetanův nejslavnější cyklus Má vlast. 

1894 – Premiéra hry Maryša od bratří Mrštíků v Národním divadle. 

1916 – V Národním divadle v Praze byla sehrána premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyňa. 

1923 – Zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu. 

1925 – Došlo k zahájení provozu Osvobozeného divadla. 

1926 – Na svět přišla populární dřevěná loutka Hurvínka, malého kluka s velkou hlavou, vykulenýma očima a neúměrně 

 velkýma ušima. Jeho otec Spejbl je dokonce ještě o šest let starší, zatímco Máničce je o čtyři roky méně.  

1928 – V Osvobozeném divadle měla premiéru Smoking revue, druhá hra autorské dvojice Voskovec a Werich. 

1929 – Praha se stala středem loutkařského světa, když zde byla ustanovena mezinárodní loutkářská organizace UNIMA. 

1940 – V divadle D 41 byla sehrána premiéra hry Manon Lescaut od Vítězslava Nezvala v nastudování E. F. Buriana. 

1946 – Byl založen festival Pražské jaro. 

1953 – Československá televize zahájila své vysílání z prostor Měšťanské besedy. Bylo to 1. května, v den „svátku pracu-

 jících“. 

1958 – Na Expo 58, které se odehrávalo v Bruselu, bylo sehráno první představení Laterny magiky. 

1960 – V Semaforu měla premiéru hra Zuzana je sama doma od Jiřího Suchého a Miroslava Horníčka s hudbou Jiřího 

 Šlitra. 

1973 – ČST začala na druhém programu vysílat pravidelně v barvě, o dva roky dříve než na prvním programu. 

1996 – Premiéru měl oscarový film Kolja režiséra Jana Svěráka se Zdeňkem Svěrákem v hlavní roli. 

Ne, rozhodně se nejedná o označení nějakého pod-

vodu a už vůbec nejde o název nějakého hollywo-

odského trháku. Samozřejmě jde o přízvisko, které 

získalo jedno významné pražské divadlo. Stávalo 

na Václavském náměstí, tehdejším Koňském trhu,   

a to v jeho spodní části, někde v místech křížení 

náměstí s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí. A ano, 

šlo skutečně o pouhou dřevěnou boudu stlučenou 

z obyčejných prken – ale také o důležitý milník 

českého divadla, protože bylo první skutečně čes-

ké! Oficiálně se jmenovalo Královské-císařské 

vlastenecké divadlo. Ale známé bylo právě jako 

Bouda!  

VELKÁ BOUDA 
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Na fasádě naproti Wiehlovu domu v pražské ulici 

Vodičkova, bohužel až v úrovni prvního patra, visí 

pamětní deska připomínající, že v původním domě 

zde žili bratři Václav (1765 – 1816) a Karel (1763  

– 1816) Thámové. A právě tito dva bratři byli u to-

ho, když vznikl nápad na stavbu skutečně české 

divadelní scény, kde by se hrála pouze česká před-

stavení pro české publikum. Začátky však nebyly 

jednoduché. Celkem třikrát šla do Vídně 

k patřičným úřadům korespondence s žádostmi               

o povolení stavby, ale až samotný Josef II., který 

byl známým příznivcem divadla, dal českým vlas-

tencům své požehnání a se stavbou souhlasil.  

Nakonec se velkým problémem nestalo úřední 

povolení, ale (jak to už v umění bývá) finance. Pro-

to připomínalo toto divadlo skutečně spíš velkou 

boudu nebo stodolu než divadelní budovu. Velmi 

působivě tyto začátky popsal historik Petr Hora-

Hořejš v šestnáctém díle svých Toulek českou mi-

nulostí. Cituji: 

„… hned v roce 1786, kdo jiný by zavelel než 

rváč a dříč Thám, vzniklo první české zpola ama-

térské, zpola profesionální divadlo, skromné jak 

vesnická kaplička (Část herců byla tenkrát 

z angažmá v německém divadle vyhozena.)  

Ten příběh prvního „chrámu české Thálie“ vy-

volává spíš nostalgii než úsměv.“ 

Je třeba říci, že už před postavením boudy se 

česky hrálo, ovšem jednalo se většinou o kočovné 

společnosti, které uváděly překladové frašky často 

v nekvalitním provedení. A nesmíme zapomenout, 

že se od roku 1784 hrálo česky také v Nosticově 

divadle pod taktovkou divadelního ředitele Fran-

tiška Bully – i když původně jen jednou týdně               

a šlo spíše o divadlo trpěné než podporované, ale-

spoň pokud šlo o oficiální úřady a pražské Němce. 

Do roku 1785 se zde hrály vlastně jen překladové 

hry. Právě v tom roce ale přišel mladý Václav 

Thám a vše změnil. Na prknech se objevil jeho 

kus Břetislav a Jitka (někdy se uvádí až rok 1786), 

který je často považován za první skutečnou čes-

kou divadelní hru. „Tento kus jest zcela dobře vy-

pracován v jadrné české mluvě,“ zní pochvalná 

dobová kritika z Schönfeldských novin. „Tato hra 

tím větší milosti v lidu nalézá, poněvadž obsah její 

na zvláštní hrdinský kus našeho někdejšího knížete 

Břetislava se vztahuje,“ napsal tehdy Kramerius. 

Tím začala éra českého divadla a nejspíš i díky 

tomu začali čeští vlastenci s Thámovými v čele 

uvažovat o vlastním divadle. 

Stavbu na příslušném pozemku budoval jistý 

František Pfanner, tesař, který vše budoval na dluh, 

protože zmíněná vlastenecká společnost prostředky 

právě neoplývala. Zaplatit mu chtěli z výnosu 

představení. Že nešlo o žádné honosné architekto-

nické dílo, dokládá fakt, že stavba trvala pouhý 

měsíc. Bohužel tehdy nikoho nenapadlo zazname-

nat, jak vlastně první české divadlo skutečně vypa-

dalo. Můžeme si ho ale představit jako velkou sto-

dolu na pozemku o rozloze přibližně 20 x 10 metrů 

z hrubých, snad nahrubo otesaných prken, uvnitř 

které se nacházelo jen jednoduché jeviště a pár 

dřevěných lavic. Víme, že stěny byly dvojité a me-
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zi nimi bylo seno, které mělo sloužit jako izolační 

vrstva – to aby diváci ani herci uvnitř nemrzli. Aby 

vnitřek nevypadal stejně nevzhledně jako exteriér, 

byly stěny pokryty jednoduchými tapetami 

z plátna.  

Samozřejmě, že se i v Boudě hrála většinou před-

stavení překládaných her, a to především 

z Němčiny, nicméně zde hrané hry byly představo-

vány českému publiku výhradně v češtině. A publi-

kum přijalo tato česká představení s povděkem                

a nadšením. Na lavicích i v prostoru pro stojící divá-

ky bychom nalezli i celou řadu tehdejších význam-

ných nadšenců a obrozenců a Boudu dokonce na-

vštívil i samotný Josef II.! Jak však tuto návštěvu 

hodnotil, těžko říci.   

Každopádně provoz divadla byl velmi nákladný                 

a samotná bouda velmi vadila magistrátu, protože 

„hyzdila prostor Koňského trhu“. Už po třech letech 

se tak na místo vrátil Pfanner se svými dělníky               

a Boudu, jejíž stavba ani nebyla nikdy doplacena, 

v pár dnech rozebrali. Podle Miloše Kratochvíla se 

zde odehrálo víc než půl druhého sta překladových                          

a původních českých her.  

Tak skončila historie Boudy neboli Královského-

císařského vlasteneckého divadla. Neskončil tak ale 

její význam. Ten totiž známe i dnes. Snahy bratrů 

Thámových a jejich divadelní společnosti se staly 

základem pro budoucí české divadlo. Jako houby po 

dešti začaly vznikat nové české hry (v dalších deká-

dách již víme o víc než 300 divadelních českých ku-

sech) a s nimi časem i české divadelní společnosti. 

Boudu tak můžeme s trochou nadsázky nazvat                   

i „pravěkem“ Národního divadla a českého divadla 

vůbec.  

Tomáš Hejna 
 

Další články k historii zábavního umění naleznete 

na stránkách www.zabava-artes.cz 

 

PŘIŠLI NA SVĚT - KVĚTEN 

Josef Lev (1. května 1832, Sazená), kdysi slavný operní pě-

vec, hudební skladatel a pedagog. V roce 1864 nastoupil do 

Prozatímního divadla a na české scéně zůstal až do konce své 

kariéry. Odehrál na sedmdesát velkých rolí ve všech větších 

operách, které se u nás hrály. Byl přítelem Bedřicha Smetany, 

Antonína Dvořáka, Jana Nerudy a řady dalších. Zemřel 

v 1898. Jeho hrob se nachází na Vyšehradském hřbitově. 

Marie Motlová (1. května 1918, Bor u Tachova) česká he-

rečka, která absolvovala konzervatoř během druhé světové 

války a absolvovala v roce 1943. Prošla řadou menších diva-

del včetně porevoluční éry divadla D 34. Od roku 1948 vy-

stupovala jako členka činohry Národního divadla, později 

byla herečkou divadel v Mladé Boleslavi a na Kladně. Nej-

známější se ovšem stala díky rolím v trilogii o Homolkových 

od Jaroslava Papouška, Dietlově Nemocnici na kraji města 

nebo v seriálu Žena za pultem. Zemřela v srpnu 1985. 

Marta Boháčová (8. května 1936, Brno), česká operní pěv-

kyně. Začínala v Horáckém dívčím triu, od roku 1958 vystu-

povala v Pěveckém sboru Československého rozhlasu. Při-

tom vystudovala Hudební a taneční fakultu AMU, kde v roce 

1965 absolvovala. Ve studiu pokračovala především 

v zahraničí, především v pěveckém institutu Teatro Massimo 

v italském Palermu. V Národním divadle se nejprve uchytila 

na pozici čekatelky a od roku 1970 byla stálou členkou oper-

ního souboru. Působila zde až do roku 1991. Zemřela v srpnu 

2014. 

NEJSOU MEZI NÁMI - KVĚTEN 

Antonín Dvořák (1. května 1904, Praha), se narodil v roce 

1841 v Nelahozevsi do rodiny řezníka a hospodského. Už 

jako malý projevoval talent na zdejším kůru a při hře na 

housle. Proti otcovu přání nakonec studoval pouze hudbu               

a stal se jedním z nejvýznamnějších českých skladatelů. Jeho 

skladby se staly populárními v Anglii a také v Americe, kde 

byl dokonce ředitelem konzervatoře. Jeho jméno je dodnes 

pojmem. Zemřel na mozkovou mrtvici, pohřben je na Vyše-

hradském hřbitově. 

Saša Rašilov starší (3. května 1955), významný český herec    

a kabaretiér, zakladatel významné umělecké rodiny,  člen 

činohry Národního divadla. Narodil se v září 1891, údajně 

pocházel z nevýznamné šlechtické rodiny a vyučil se typo-

grafem. Z první světové války se vylhal a po návratu do Pra-

hy se objevoval v kabaretech Rokoko, Bum, Revoluční scéna 

nebo Červená sedma. Do Národního divadla ho přivedl Karel 

Hugo Hilar. Zde setrval až do svého odchodu z branže.  

Karel Höger (4. května 1977), skvělý herec mnoha divadel-

ních i filmových rolí, v nichž vystupoval v řadě nejrůznějších 

hereckých profilů – od králů (Václav IV.) přes detektivy až 

po nejrůznější nerudné i rudné staříky (Purkyně). Vystudoval 

brněnskou konzervatoř a v roce 1932 vstoupil do služeb 

Zemského divadla v Brně. Ztvárnil zde kolem 120 rolí, sou-

časně se ale prosadil i jako dramaturg – především představe-

ní pro děti. V roce 1940 získal angažmá v Národním divadle 

v Praze. Mezi lety 1945 a 1949 vyučoval v Praze na konzer-

vatoři, později také na DAMU a FAMU. Svůj hlas propůjčil 

Rumcajsovi a celé jeho rodině. 
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CO SE PODAŘILO ČLENŮM ARTESU 

To nejlepší z jejích vánočních koncertních turné. Speciální předvánoční 

šňůry vystoupení Lucie Bílé patří už desítku let k vyvrcholením celého 

roku. Zpěvačka s kapelou Petra Maláska rozdává písničkovou radost                

s nádechem adventního zastavení, štědrovečerní velebnosti i rozjařenosti 

koled. Prověřeně nejúspěšnější položky z minulých sezón byly před dvě-

ma lety součástí koncertu v pražském klubu Doupě. Lucie Bílá ve skvělé 

pěvecké formě, za podpory hostujícího Jana Toužimského a doprovodu 

výborných muzikantů a sborových zpěváků nabídla téměř dvě desítky již 

dříve osvědčených songů. Cédéčko jich obsáhlo sedmnáct.  

CD, SUPRAPHON 2020 

Knižní událost podzimu – Jiřina Bohdalová téměř v devadesáti letech vypráví                

o svém životě. Poprvé knižně.Fotografie z osobního archivu.Jak Jiřina Bohdalová 

bilancuje svůj život? Čeho si považuje ve své herecké dráze, kterou začala před 81 

lety jako osmiletá? Co cítí, když se ohlédne za svým soukromým životem, který 

se snažila tak přísně střežit? Jiří Janoušek ke spolupráci s Jiřinou Bohdalovou ří-

ká: „Pokusili jsme se spolu vylíčit tu klikatou životní pouť a přiblížit ji fotografie-

mi i dokumenty z rodinného archivu. Doufal jsem, že v jejím věku nechce nic 

předstírat a nepotřebuje si nic namlouvat. Že se nebojí přiznat, co jak bylo, a že se 

nebude ohlížet na to, co tomu kdo řekne. Nezklamal jsem se.“  

Kniha, PRÁH 2020 

Kniha s mnohoslibným názvem vznikla velmi kuriózním 

způsobem, v době, kdy jsme se nemohli setkávat, a tak 

vznikala prakticky na dálku a ve velmi krátké době.               

A o čem vlastně je? Snad nejlépe to vystihuje sám autor             

a také hlavní postava příběhu, režisér a herec Tomáš Magnusek: Vážení čtenáři,            

o vzniku téhle útlé knížky jsem velmi dlouho pochyboval. Tedy spíše o možnosti 

mého zhubnutí, díky němuž kniha vznikla. Ze své obezity jsem si postupně udělal 

image, dělal si z ní srandu či dokonce ji povyšoval na „přednost“. Proč? Upřímně 

řečeno – bylo to jednodušší, než s ní bojovat.  V prosinci roku 2019 jsem se ko-

nečně pro boj rozhodl a téměř o rok později se vy můžete díky této knize s mým 

bojem s přebytečnými kilogramy, ale i vlastní leností a touhou po jednoduché ces-

tě seznámit.  

Kniha, AOS PUBLISHING 2020 

Nová kniha Josefa Fouska Bezstarostné cesty obsahuje autorovy příběhy z tulác-

kých cest křivoklátským krajem, krásné vzpomínky na kamarády, tuláky, místní 

rodáky, trampy a chataře v údolní osadě Děče u Staré řeky Berounky. „Se svým 

přítelem Vladimírem Skleničkou (Bobem) jsme potěšili mnohé, s kterými jsme se 

setkávali při našich toulkách. Byly to útěky z města za chvílemi svobody…“  

Kniha, BRÁNA 2020 

Všechny uvedené anotace a texty pocházejí přímo od výrobců  

a byly redakčně upraveny a kráceny pro potřeby tohoto vydání. 
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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.  

 

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.  

 

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. 

 

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! 

 


