
 
 

Slovo na úvod 
 

Vážení a milí přátelé,  
 
dovolte mi nyní, abych Vás přivítal v Síni legend zábavní-
ho umění, kterou pro Vás otevřelo Umělecké sdružení 
Artes – i když dosud pouze na papíře a našich webových 
stránkách zabava-artes.cz. A proč tato síň vlastně vznik-
la? Vraťme se na začátek celého příběhu. 

Od roku 2016 již uběhlo bezmála sedm let. Proč je pro 
nás důležitý tento údaj? V roce 2016 totiž vznikla cela 
Uměleckého sdružení Artes Mistr zábavního umění, kte-
rou předávají kolegové kolegům za celoživotní přínos 
v oblasti hudby, divadla i filmu. Tím že jde o cenu kolegů 
kolegům je velmi výjimečná a většina laureátů si jí právě 
díky tomu nesmírně cení. Nicméně od počátku visela ve 
vzduchu nad celým principem předávání cen jedna zá-
važná otázka: „Budeme oceňovat i umělce zesnulé?“ Čle-
nové Artesu nebyli zajedno, ale nakonec došlo 
k závaznému rozhodnutí: „Oceňováni budou pouze vý-
konní umělci, kteří jsou naživu.“ 

Od roku 2016 nám bohužel několik Mistrů již zesnulo, 
ale svůj titul obdrželi podle pravidel a nikdo jim ho už 
nemůže vzít. Co ale s těmi, kteří už mezi námi nejsou, ale 
přitom si zaslouží naši úctu a poklonu? A když potom by-
la v roce 2021 pozměněna podoba Mistra zábavního 
umění a vyčleněna Síň slávy zábavního umění jako samo-
statný projekt (opět jsou sem přidáváni pouze živí uměl-
ci), k vytvoření podobného konceptu pro již zesnulé in-



terprety nebylo daleko. Zrodil se tak nápad na vytvoření 
Síně legend zábavního umění.  

Když dáváte dohromady podobné významné projekty, 
je vždy nejdůležitější najít systém a zdůvodnění, proč by 
měl vlastně vzniknout, jak by měl fungovat, kdo bude 
rozhodovat o nových osobnostech, jak bude prezento-
ván. Díky reorganizaci Artesu jsme ovšem měli cestu ote-
vřenou. A tak Vás nyní můžeme s celým naším projektem 
seznámit: 

Síň legend zábavního umění budeme prezentovat jak 
prostřednictvím Forbíny, tak i prostřednictvím našich 
webových stránek a zároveň k ní kromě této malé publi-
kace připravíme také sérii krátkých videodokumentů na 
našem kanálu youtube.  

Do Síně legend zábavního umění budou zařazování již 
zesnulí umělci, kterým nemohl Artes předat cenu Mistr 
zábavního umění za jejich života. Cenu tak obdrží každo-
ročně deset významných osobností zábavního umění, 
které již nejsou mezi námi, a to na základě ankety 
v časopise Artesu Forbína a na základě doporučení členů 
výkonného výboru a Kolegia Artesu. Výjimkou je první 
ročník, kdy Artes vybral v první skupině třicet osobností 
najednou.  

Stejně jako u Síně slávy zábavního umění bude i Síň 
legend zábavního umění pravidelně doplňována před 
předáváním cen Mistr zábavního umění, kde budou slav-
nostně představeny nově zařazené osobnosti. 
S uvedením do Síně legend zábavního umění není spoje-
no žádné finanční ohodnocení ani předávání věcných cen 
či diplomů. Jedná se o čestný titul, který má stejně jako 
Síň slávy zábavního umění připomínat význam těchto 
osobností pro českou kulturu.  



Do první třicítky osobností jsme se snažili vybrat prů-
řez všemi odvětvími zábavního umění a také průřez do-
bový. V tomto případě, jak sami poznáte, se jedná                      
o osobnosti od období první republiky až po celkem ne-
dávno zemřelé umělce. V budoucnu již bude rozhodová-
ní čistě na čtenářích Forbíny a členech Kolegia. My 
ovšem věříme, že se do Síně legend zábavního umění 
dostanou časem všichni ti, kteří si to zaslouží. Tři osob-
nosti zároveň přešly do Síně legend zábavního umění ze 
Síně slávy zábavního umění, a to Karel Gott, Eduard Hru-
beš a Jiří Menzel. 

V této krátké brožurce najdete stejně krátká povídání 
o všech osobnostech, které se v prvním ročníku dostaly 
do Síně legend zábavního umění. Doufáme, že připomín-
ka životních osudů a zásluh těchto osobností o Zábavní 
umění přispěje k zachování jejich životních příběhů,                    
i kdyby si ji přečetlo jen několik málo lidí. Naší snahou je 
totiž připomínat tyto osobnosti i jejich význam budoucím 
generacím. Snad bude v tomto směru Síň legend zábav-
ního umění plnit svůj účel co nejdéle.  

 
Tomáš Hejna 
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Vlastimil Brodský 
15. prosinec 1920 – 20. duben 2002 

 
Herecké umění Vlastimila Brodského bylo pozoruhodné. Kromě jiné-
ho to bylo i jeho zajímavým obličejem, kterému dominovaly 
„vykulené oči“. Pohled byla jedna z věcí, kterou uměl Brodský dodat 
svým postavám na humoru nebo vážnosti, na komičnosti nebo 
tragičnosti. Byl prototypem elegantního a důstojného herce. A bo-
hužel se u něj potvrdila smutná realita řady velkých tvůrců humoru. 
V osobním životě prožíval tragédii, která ho přiměla vzít si život.  

Jako devatenáctilého ho přijali do elévského souboru divadla 
D40, kde tehdy fungovala soukromá herecká škola E. F. Buriana. 
Právě v ní získal Brodský herecké vzdělání a základy pro budoucí 
kariéru. Vlastně díky Burianovi se z Brodského stal herec a nikoli 
tanečník, což byl jeho původní cíl. Burian mladého začínajícího herce 
obsadil ve sboru do několika svých her. První větší roli dostal 
v Zeyerově Staré historii, kde mohl prokázat své kvality hned v něko-
lika rolích najednou.  

Herecká kariéra Brodského začínala na začátku druhé světové 
války. Po Burianově zatčení zůstal v divadle a pomáhal s některými 
kolegy zakládat napůl ilegální divadlo Větrník. Zde hrál vedle Stelly 
Zázvorkové, Radovana Lukavského a mnoha dalších. Vedle toho pů-
sobil také v Pražském dětském divadle Míly Mellanové. V roce 1946 
odešel spolu s dalšími do Divadla satiry a na chvíli se vrátil do Buria-
nova Divadla D47. Jeho posledním a zároveň nejdelším angažmá se 
stalo působení v Divadle na vinohradech, kde působil až do roku 
1990.  

Ve filmu se poprvé objevil v roce 1937, v malé roli Werichova            
a Voskovcova snímku svět patří nám. Po válce se znovu objevil 
v roce 1946 ve filmu Nezbedný bakalář a od té doby byl obsazován 
pravidelně. Sehrál řadu větších i menších rolí, vážných, tragikomic-
kých i komických, v některých případech, hlavně na začátku, v rolích 
menších. V jeho filmografii se tak objevují i známé historické filmy            
a dramata jako Uloupená hranice, Psohlavci, Jan Hus, Jan Žižka a 
další. V oblibě ho měli jak Otakar Vávra a Martin Frič, tak i Zdeněk 
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Podskalský, který na něj vsadil hned v několika svých velkých kome-
dií a filmů. Jmenujme z nich alespoň Ďábelské líbánky, Hodíme se 
k sobě, miláčku…? a ikonickou Noc na Karlštejně. Ve všech zmíně-
ných filmech si zahrál po boku své manželky Jany Brejchové, se kte-
rou dlouho tvořili diváky oblíbený pár na obrazovce i mimo ni. Rád 
ho obsazoval i už zmíněný Jan Werich, s nímž si zahrál i v legendární 
televizní inscenaci Uspořená libra. 

Brodský se objevil také v celé řadě seriálů. V F. L. Věkovi, Stříbrné 
pile, Panu Tauovi, Arabele, Návštěvnících, Rozpacích kuchaře Svato-
pluka či v seriálu O zvířatech a lidech. Naposledy si zahrál v seriálu 
Život na zámku roli historika Vaňka po boku Jiřiny Jiráskové.  

Nesmírně populární se stal i u posluchačů Československého roz-
hlasu, kde působil několik desetiletí. Zejména si ho oblíbili malí po-
sluchači, pro které za tu dobu namluvil stovky hodin pohádkového 
pořadu Hajaja. Vedle toho se zde věnoval i dramatické četbě a hrál 
v řadě rozhlasových her a inscenací. K tomu je nutné připočítat                  
i celou řadu rolí dabingových. Jeho hlas je tak možné slyšet třeba 
v Makové panence nebo v sérii komedií o Chobotničkách.  

Jako řada umělců podepsal i Brodský v roce 1977 Antichartu, aby 
mohl dál vystupovat a hrát. V roce 1990 se rozhodl pro přerušení 
divadelní herecké kariéry a věnoval se pouze natáčení seriálů a fil-
mů. Podle rodiny a přátel trpěl dlouho melancholií a úzkostí, které 
vyvrcholily sebevraždou. Pomyslnou hereckou štafetu po něm pře-
vzala jeho dcera ze druhého manželství Tereza Brodská.  
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Vlasta Burian  
9. duben 1891 – 31. leden 1962 

 
Kdybychom dnes na někoho vyrukovali se jménem Josef Vlastimil 
Burian nebo dokonce Josephus Wlastimil Burian, jak je zapsáno             
v matrice, nejspíš by si to jméno nikdo nespojil s jedním z našich 
nejslavnějších a největších herců Vlastou Burianem. Tím, který se 
díky Emilu Arturu Longenovi stal jednou pro vždy pro všechny diváky 
Králem komiků. 

Byl synem krejčího, ale už jeho otec se věnoval jako amatér diva-
dlu a se synem chodil pravidelně na představení a po přestěhování 
do Prahy z Liberce chodili pravidelně na operu do Národního diva-
dla. Vlasta se tak sice stal obchodním příručím na obchodní škole, 
ale jeho život inklinoval jiným směrem. Buď se mohl stát hercem, 
nebo měl naději být nadaným sportovcem – hrál závodně tenis, jez-
dil závodně na kole, ale především byl velmi dobrým fotbalistou, 
dokonce hrával v první lize za Spartu. Divadlo ale nakonec přeci jen 
zvítězilo. 

Burian začínal jako „vážný herec“ Na Vinohradech a ve Švandově 
divadle na Smíchově. Všiml si ho ale Karel Hašler a objevil v něm 
přirozené sklony k humoru a bavičství. Na jeho doporučení se tak 
začal věnovat kabaretu. Poprvé se stal skutečně populárním a začal 
konkurovat tehdy už slavnému Ferenci Futuristovi. V roce 1923 se 
nakonec stal ředitelem Rokoka. Tou dobou už se naplno uplatňoval 
film a Vlasta Burian se ve stejném roce poprvé objevil v tehdy ještě 
němém filmu Tu ten kámen aneb Kterak láskou možno v mžiku 
vzplanout třeba k nebožtíku. O dva roky později si Vurian založil 
vlastní divadlo, kterým prošla i celá řada jeho filmových kolegů. 

Hrál ještě v několika němých filmech, jeho největší éra ovšem 
začala se zvukovým filmem. V něm se naplno mohl uplatnit nejen 
jeho pohybový, ale i jeho přirozený humor, kterým tak oslňoval na 
kabaretních podiích. Ty nejúspěšnější natočil s režiséry Karlem La-
mačem a Martinem Fričem, další s Miroslavem Cikánem, Vladimí-
rem Slavínským a Janem Svitákem. Většina se stala doslova národ-
ním pokladem ve Zlatém fondu české kinematografie. Jen namátkou 
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jmenujme C. a k. polní maršálek (první zvuková komedie v historii 
české kinematografie), To neznáte Hadimršku, Lelíček ve službách 
Sherlocka Holmese, U pokladny stál, Anton Špelec, ostrostřelec, 
Katakomby, Hrdinný kapitán Korkorán, Přednosta stanice a další 
(podrobnosti ve Filmografii). Diváky (a nejen českými) byl milován, 
kolegové ho ale zas tak rádi neměli – nejen že je umělecky převyšo-
val, ale údajně jim to i dával otevřeně a veřejně najevo ne vždy 
vhodnými způsoby. 

Burian byl nejen skvělý kabaretní, divadelní a filmový herec, ale 
také velmi šikovný podnikatel. Když se jeho divadlo definitivně pře-
sunulo do paláce Báňské a hutní společnosti v Lazarské ulici, zřídil 
zde i soukromé kino, dílny, ateliér a módní salon. O výdělek se rád 
podělil jako mecenáš umění a kultury. To vše až do roku 1945.  

Po skončení války se stal obětí „honu na čarodějnice“. Kvůli svým 
kontaktům s řadou představitelů nacistického režimu byl obviněn 
z kolaborace. Ve skutečnosti byl zaznamenán jediný doložený pří-
pad, a to pronacistický skeč v protektorátním rozhlase, ke kterému 
byl donucen okolnostmi. Burian potom nesměl několik let vůbec 
vystupovat, nesměl řídit divadlo a přišel o majetek. Znovu se vrátil 
před diváky díky Janu Werichovi, a to v divadle v Karlíně a v pohádce 
Byl jednou jeden král. Ke konci života se živil vystupováním na estrá-
dách, kde předváděl své skeče a vzpomínal na lepší léta.  Rehabilita-
ce se dočkal až v roce 1994 díky úsilí historika Vladimíra Justa.  
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František Filipovský  
23. září 1907 – 26. říjen 1993 

 
Kdo by neznal hlas Četníka ze Saint Tropez Cruchota a komisaře Juva 
z Fantomase (Louis de Funès), starého zálesáka Sama Hawkense 
(Ralf Wolter) nebo Babu Jagu z Mrazíka (Georgi Milljar). Těm všem 
dal František Filipovský svůj hlas jako učiněný mistr dabingu – však 
se cena za celoživotní dílo v tomto oboru jmenuje právě po něm. 
Vedle toho ho ale diváci mohli poznat také jako skvělého divadelní-
ho herce a snad nikdo nezapomene na jeho filmové a televizní role. 
Může si snad někdo nevybavit inspektora Mrázka z Hříšných lidí ne-
bo Blekotu z Arabely? A tak bychom mohli pokračovat dále. 

Své nadání zdědil zřejmě po otci Františku Filipovském st., flétnis-
tovi orchestru Prozatímního (později Národního) divadla, skladateli  
a kapelníkovi. Už od dětství se tak pohyboval v prostředí kultury, učil 
se hrát na několik nástrojů a zpívat. Odtud byl už jenom krůček 
k divadlu, kterému se věnoval jako ochotník už jako student kurzu 
na obchodní akademii. Později nastoupil na Filosofickou fakultu Uni-
verzity Karlovy studovat estetiku a dějiny sebevědomí. Současně 
s tím se znovu věnoval herectví, tentokrát na pražských scénách. Od 
roku 1929 do roku 1930 ve Velké operetě, Voice – bandu E. F. Buria-
na a Moderním studiu J. Frejky, další dva roky vystupoval v Intimním 
divadle a v Aréně na Smíchově.  

Klíčovým byl pro Filipovského rok 1931, kdy se stal členem soubo-
ru Osvobozeného divadla. Strávil zde sedm let, a jako mnoho herců, 
kteří tímto souborem prošli, z něj odešel jako Pan herec. Válečná 
léta prošel scénami Divadla U Nováků Járy Kohouta, kde dělal režisé-
ra, Moderního divadla na Žižkově, kde dělal šéfa činohry, smíchov-
ského Švandova divadla, Nezávislého divadla v Alhambře a Uranií. 
Od roku 1945 zakotvil natrvalo v činohře Národního divadla, kde 
úspěšně působil v mnoha menších i větších rolích až do roku 1992.  

Jako filmového herce ho občas řadíme do kategorie mistrů ma-
lých rolí. Je pravdou, že se často objevoval v epizodních roličkách 
nebo jako přihrávač hlavních postav, ale všechny role, které kdy 
ztvárnil, byly natolik výrazné, že jsou nezapomenutelné. Ve filmech 
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se nejprve objevoval jako komparzista – pozorní diváci ho mohou 
vidět dokonce už ve filmu C. a k polní Maršálek, i když jen na mo-
ment. V první větší, i když stále epizodní roličce se objevil v dramatu 
Před maturitou z roku 1932. Následovaly role různých úředníků, 
tajemníků, účetních a dalších. Výrazné byly jeho role studentů              
a třídních šprtů, z nichž nejznámější jsou Krhounek z filmu škola zá-
klad života a Mazánek z Cesty do hlubin študákovy duše.  

Větší role mu začali režiséři dávat až po válce a Filipovský se po-
stupně propracoval přes policejní rady, astrology, konšele a čerty 
k charakterním vyzrálým mužům a později dědečkům i starým krá-
lům. Každou roli hrál nesmírně osobitě. Dovedl zahrát stejně tak 
jízlivého maturanta (mimochodem mu bylo už přes třicet let), přidrz-
lého nebo breptavého čerta, jako rozvážného a vždy bystrého poli-
cejního detektiva, krále veselé i nerudné. Celkem těch rolí bylo víc 
než sto. Poslední filmovou roli měl v roce 1989 v pohádce Jak ševci 
zvedli vojnu pro červenou sukni a poslední seriálovou rolí byl zmíně-
ný Blekota v Arabela se vrací aneb Rumburak králem říše pohádek.  

Jak už bylo řečeno, uplatnil se také v dabingu a mimo to působil 
dlouhá léta v Československém rozhlase. Nejznámější je jeho čtení 
na pokračování Poláčkovy knihy Bylo nás pět, ale těch rozhlasových 
inscenací a čtení byly desítky.  
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Ljuba Hermanová  
23. duben 1913 – 21. květen 1996 

 
Pěvecká kariéra Ljuby Hermanové měla velmi zajímavý průběh. Byla 
pozvolná a díky její přelétavosti je možné spojit její jméno s celou 
řadou hlavně prvorepublikových divadel a divadelních společností. 
Ve svém působení měla také jednu velmi dlouhou pauzu, následova-
nou opět pozvolným vzestupem. Zkrátka se během svého života               
a umělecké kariéry nenudila. 

Otec byl úředníkem na dráze, matka ale amatérskou herečkou, 
což přivedlo Ljubu Hermanovou k touze rovněž si zkusit zahrát na 
divadelních prknech. Kromě hereckého talentu se ale projevil také 
její talent pěvecký, který časem převládl. Rodina se brzy přestěhova-
la do Prahy, kde chodila Ljuba Hermanová do gymnázia na Vinohra-
dech a později do Minervy. Během školy ale chodila také na hodiny 
klavíru a hrála v Hudebním divadle v Nuslích v dětských představe-
ních. Kromě toho se na škole i mimo ni učila francouzštinu a kombi-
nace všech těchto aspektů ji nakonec přivedla na dráhu herečky, 
zpěvačky a šansoniérky.  

O její nestálosti v začátcích již byla řeč, posuďte sami. Hermanová 
odešla z konzervatoře, aniž by ji dokončila, a místo toho začala už 
jako sedmnáctiletá dívka vystupovat v Aréně na Smíchově. I odtud 
brzy odešla, aby se mohla dál věnovat vystupování, ale tentokrát ve 
Švandově divadle. Brzy se ukázalo, že jí nejvíc může vyhovovat oper-
ní zpěv, se kterým začala v Národním divadle v Bratislavě, pokračo-
vala jako operetní subreta v pražské Moderní operetě ve Varieté 
v Karlíně, v Theater an der Wien a ještě později v Divadle U Stýblů. 
Významné pro ni bylo angažmá v Osvobozeném divadle, kde od roku 
1934 hrála a zpívala po boku Voskovce a Wericha. Po jejich boku se 
objevila už o dva roky dřív ve filmu Peníze nebo život. Tou dobou 
byla známou zpěvačkou doma i v zahraničí. Ani v Osvobozeném di-
vadle ale nevydržela dlouho a do začátku války ještě působila 
v Novém divadle Oldřicha Nového. 

Její kariéru mohla celkem snadno ukončit druhá světová válka, 
protože Ljuba Hermanová byla původem poloviční Židovka a jako 
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taková mohla být kdykoliv během války vyzvána k odchodu do trans-
portu. Válku přečkala, ale od roku 1940 nesměla veřejně vystupovat 
a k divadlu a zpěvu se směla vrátit až po válce. Nejprve navázala na 
angažmá v Novém divadle, které ale Oldřich Nový brzy odevzdal 
preventivně státu. Opět pro ni začaly roky přestupování z jednoho 
divadla do druhého, i když tentokrát se v angažmá většinou zdržova-
la přeci jen déle. Na přelomu let 1946 a 1947 ještě krátce působila 
v Divadle V + W, od roku 1947 působila osm let v Divadle v Karlíně, 
v roce 1958 spoluzakládala Divadla Na zábradlí, kde působila šest 
let, a v roce 1965 zakončila toto stěhování z místa na místo ve Ve-
černím Brně.  

Paralelně s její pěveckou a hereckou divadelní dráhou probíhala              
i herecká dráha filmová, i když oproti jejím divadelním úspěchům 
byla mnohem méně významná. Poprvé se objevil v již zmíněném 
filmu Peníze nebo život vedle Voskovce a Wericha a zazpívala si zde 
s Hanou Vítovou slavnou píseň Život je jen náhoda. Větší role, hlav-
ně pěvecké, dostávala pouze za první republiky, po válce na ni zbyly 
jen role vedlejší. 

Od 60. let se začala pravidelně objevovat zejména jako estrádní             
a kabaretní umělkyně. Vystupovala v různých pásmech, včetně tele-
vizních pořadů, a lidé ji začali vnímat spíš jako zpěvačku šansonů než 
herečku. Přitom její herecký projev byl kvalitní a měla v něm velký 
rozsah od komičky po herečku psychologicky a naturalisticky váž-
ných rolí. Až do posledních měsíců svého života byla stále aktivní 
umělkyní.  
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Miroslav Horníček 
10. listopad 1918 – 15. únor 2003 

 
Pokud můžeme někoho označit za živoucí důkaz, že i největší inte-
lektuálové mohou mít ten nejvytříbenější smysl pro humor a dokon-
ce dokáží obě tyto vlastnosti skloubit dohromady, byl to právě Miro-
slav Horníček. Jeho Hovory H byly směsicí intelektuální stimulace              
a humoru, forbíny s Janem Werichem zase ukázkou skvělého umění 
improvizace a reakce na podněty z okolí. To vše se pomítalo v jeho 
hereckém projevu, v literárních dílech a scénáristické tvorbě i glo-
sách. 

Už při studiu na reálce v Plzni se dostal do ochotnického divadel-
ního spolku a s partou dalších zapálených mladých lidí založil Stu-
dentský avantgardní kolektiv. Jeho jediné civilní povolání bylo sku-
tečně krátké, a to v plzeňské nemocnici. Jinak trávil Horníček celý 
svůj život na divadelních prknech nebo před televizními kamerami, 
případně u psacího stolu. Za války v roce 1941 se stal členem plzeň-
ského Městského divadla, velmi rychle se ale přesunul do Prahy, kde 
začínal v nově založeném Divadle Větrník a pokračoval ve slavném 
Divadle satiry bratrů Lipských. Jako herec byl charakterní a úspěšný. 
Proto se vcelku brzy dostal až na jeviště Národního divadla. To bývá 
pro herce jednou z nejvyšších dosažených met. Přesto pro Miroslava 
Horníčka mělo největší životní angažmá teprve přijít. 

Nejdřív začal v roce 1955 spolupracovat s Janem Werichem poté, 
co Jiří Voskovec emigroval do Spojených států a Werich přišel                 
o „parťáka“. A Horníček byl skutečně důstojná náhrada, přestože se 
jeho pojetí od Voskovcova odlišovalo. Už zmíněné forbíny se ale 
staly tak populárními, že někteří lidé chodili na představení jen na 
ně. Pokaždé byly na stejných místech her, ale vždy byly trochu jiné. 
Vystupovali spolu celkem šest let a z tohoto období se nám docho-
valy nesmírně cenné záznamy Těžké Barbory nebo Balady z hadrů. 
Jsou tím nejlepším důkazem, jak skvěle si tito dva herci padli do no-
ty. 

Když musel Jan Werich odejít, partnerem Miroslava Horníčka se 
stal Miloš Kopecký. I spolu měli velký úspěch, ale jejich vzájemné 
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souznění nebylo ani zdaleka takové. Horníček se proto rozhodl ode-
jít a přijal nabídku hrát v Hudebním divadle v Karlíně, kde působil od 
roku 1962 celkem dva roky. Vedle toho účinkoval v Semaforu                 
a v Městských divadlech pražských, kde vedl své diskuse s publikem 
ve slavných Hovorech přes rampu.  

Vedle divadla se Horníček objevoval pravidelně i na televizních 
obrazovkách. Měl jen několik filmových rolí, ale všechny dost výraz-
né na to, aby si je lidé zapamatovali. Kdo by třeba zapomněl na jeho 
prince z Byl jednou jeden král nebo na jeho hlavní roli v komedii 
Táto, sežeň štěně! A své mistrovství předvedl i po boku Jiřího Sováka 
v humorném seriálu Byli jednou dva písaři, kde mimo jiné prokázal              
i svoji profesionalitu, když poslední díly dotočil i přes skutečnost, že 
mu během natáčení zemřel syn. Nejznámějším se ale stal díky své-
mu moderování různých televizních pořadů, třeba když dělal prů-
vodce v revolučním Kinoautomatu na světové výstavě v Montrealu. 
Mezi lety 1969 a 1971 došlo také k odvysílání celkem dvaceti osmi 
dílů už vzpomínaných Hovorů H.  

Samozřejmě, že z díla Miroslava Horníčka jsme vyjmenovali jen 
malý zlomek. Vedle všech svých rolí a moderovaných pořadů psal 
fejetony, vycházely mu knihy a část jeho Hovorů H vyšla na gramofo-
nových deskách. Autorsky se podepsal i pod celou řadu divadelních 
her a jeho umění přešlo i do výtvarné podoby v řadě surrealistických 
koláží.  
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Rudolf Hrušínský  
17. říjen 1920 – 13. duben 1994 

 
Rudolf Hrušínský patřil mezi skutečné herecké mistry a měl vyloženě 
nadání od Boha. Pokud se podíváte na průřez jeho rolí, zjistíte, že 
dovedl zahrát stejně tak mladé rozverné či zamilované studentíky, 
role humorné, ryze dramatické, charakterní, policisty stejně jako 
lumpy, krále stejně jako dělníky nebo kasaře. Zkrátka množství jeho 
hereckých vyjádření bylo nepřeberné a co víc – pokaždé jste mu 
jeho roli naprosto věřili. Zkrátka Rudolf Hrušínský byly PAN herec! 

A měl k tomu skutečně ty nejlepší předpoklady, protože neměl 
herecké kořeny z jedné, ale hned ze dvou stran. Rod Červíčků a Bu-
dínských byl v divadelním světě znám a Hrušínský se Rudolfu Hrušín-
skému nejstaršímu a Hermíně Červíčkové narodil doslova „na diva-
dle“, totiž v zákulisí po představení herecké společnosti Hrušínského 
babičky Anny Červíčkové-Budínské. K herectví se tak dostal už jako 
malé dítě v menších rolích a divadlo mu pomohlo vypilovat jeho 
talent k dokonalosti.  

Herecká činnost ho provázela celým životem a dokonce byl kvůli 
časté absenci, zapříčiněné právě vystupováním na divadle, vyloučen 
z gymnázia v Praze. Hrušínský se nebál práce, ale žádná profese se 
mu nezamlouvala, a tak se rozhodl pro profesionální kariéru. Začínal 
v Uranii, Dětském divadle Míly Mellanové a Déčku E. F. Buriana, 
v době války působil v Divadle na Vinohradech a mezi lety 1950               
a 1960 v Městských divadlech pražských. V roce 1960 se dostal na 
nejvyšší metu své divadelní kariéry – do Národního divadla. 

Za Hrušínského kariéry se už ale naplno prosadil film a Hrušínský 
byl pro něj jako zrozený. Nebylo mu ještě ani 25 let, a už se objevil 
v sedmnácti filmech. Nakonec se jich v jeho filmografii nachází neu-
věřitelných téměř dvě stě, včetně celé řady inscenací a seriálových 
rolí. Poprvé to bylo v Lízinu letu do nebe v roce 1937 v roli starosto-
va syna Jarka Rejleka, naposledy v roli prezidenta Háchy v dramatu 
Noc rozhodnutí v roce 1993.  

Dlouho se Hrušínský objevoval pouze ve vedlejších nebo méně 
významných rolích, jako byl třeba lupič v Těžkém životě dobrodruha 
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nebo diváka na boxerském zápase ve Velké přehradě. Teprve pozdě-
ji se pro něj našly větší role, a to z počátku zejména v komediích. 
Postupně si ale režiséři povšimli Hrušínského talentu ztvárnit jakou-
koliv roli jen pouhou intonací hlasu, a tak dostával role stále vážnější 
a větší. K těm nejvýraznějším bezesporu patří role Karla Kopfrkingla 
z hororové komedie Ladislava Fuchse Spalovač mrtvol, dále humor-
ná role v komedii Slavnosti sněžen Bohumila Hrabala a neméně hu-
morná role doktora v komedii Vesničko má středisková. V každém 
případě si ho nejvíc lidí vybaví jako nepřekonatelného představitele 
Haškova Švejka.  

V uměleckém životě Rudolfa Hrušínského nalezneme čtyřletou 
mezeru, a to za minulého režimu, kdy v období mezi lety 1972                   
a 1976 nesměl hrát na divadle ani ve filmech, dokonce ani působit 
v rozhlase. Mohlo za to jeho osobní přesvědčení, s nímž v roce 1968 
jako jeden z prvních podepsal 2000 slov Ludvíka Vaculíka. Režimem 
byl na něj později vyvíjen silný nátlak odvolat, ale Hrušínský nechtěl. 
Až v roce 1976 si ho vybojoval František Vláčil pro roli ve filmu Dým 
bramborové natě. Jeho doktor Meluzín byl tak skvěle zahraný, že 
směl znovu začít hrát. V roce 1977 byl uveden na seznamu těch, 
kteří měli podepsat Antichartu. Po roce 1989 se dal na krátkou poli-
tickou dráhu v Občanském fóru. 

Rodina Hrušínských patří mezi slavné české herecké dynastie. Za 
jejího zakladatele je možné považovat už Hrušínského dědečka Ru-
dolfa Hrušínského nejstaršího. I Hrušínského synové Rudolf a Jan se 
stali známými herci a řemeslu zůstala věrná i jeho vnoučata Kateřina 
Hrušínská a Rudolf Hrušínský nejmladší.  
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Josef Kemr  
20. červen 1922 – 15. leden 1995 

 
Patřil k těm seriózním hercům, kteří uměli zahrát prakticky všechno 
a lidé měli dojem, že je herec skutečně postavou, kterou právě hra-
je. Jeho vzezření mu předurčilo především řadu vážnějších rolí, ale 
zahrál si také v mnoha komediích a jeho role byly výrazné i tehdy, 
když byly jen menší a okrajové. Na celou řadu z nich si čtenáři jistě 
vzpomenou bez nápovědy, ale pokud by se pokoušeli vyjmenovat je 
všechny z hlavy, jistě by nějakou zapomněli. Jsou jich totiž desítky, 
rozhodně ke dvěma stům. Patří k nim i řada televizních inscenací               
a populárních seriálů. 

Nadáním oplýval už jako malý hoch, a tak si ho jednoho dne už 
v jeho jedenácti letech vybrali do Divadla na Vinohradech pro kom-
parz v Prodané nevěstě. Tam si ho všiml režisér Přemysl Pražský                
a začal ho obsazovat do rolí v rozhlasových hrách. Herecké profesi 
se začal věnovat až v osmnácti letech, a to poloprofesionálně jako 
člen společnosti Anny Budínské-Červíčkové (babička Rudolfa Hrušín-
ského staršího). V té působil až do roku 1945, po válce působil dva 
roky jako člen souboru kladenského divadla, potom působil krátce 
v Akropolis na pražském Žižkově, Divadle S. K. Neumanna a od roku 
1950 celých patnáct let v Městských divadlech pražských. Kariéru 
zakončil jako herec Národního divadla v Praze, kde působil až do 
roku 1995, tedy do své smrti. 

Kemr byl herec prostého zevnějšku a podle kritiků tak působil i ve 
svých rolích na divadle, kde vypadal až civilně přirozeně. Právě to 
dodávalo jeho hereckým výkonům na přesvědčivosti a ojedinělosti. 
Spolu s Rudolfem Hrušínským si poprvé zahrál ve filmu Lízin let do 
nebe v roce 1937 a o dva roky později také v pokračování Lízino 
štěstí. Velmi dlouho ho režiséři obsazovali hlavně do menších rolí 
poslíčků, studentů, učedníků, číšníků a prostých mladíků. Kemra tak 
můžeme vidět ve vedlejších rolích ve filmech Valentin Dobrotivý, 
Škola základ života, Pantáta Bezoušek nebo Klapzubova jedenáctka. 
Až později pro něj našli režiséři větší role hodné jeho hereckého for-
mátu, ve výsledku se ovšem prosadil ve všem, co hrál. 
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Už jako mladý měl zvláštní profil. Byl pohublý, střední postavy 
s velmi ojedinělými rysy ve tváři. Ty se ještě prohloubily 
s přibývajícím věkem, a tak se postupně začal objevovat v rolích krá-
lů, chalupníků a nakonec i dědů a dědečků. Nezapomenutelné jsou 
jeho role v komediích Dovolená s Andělem a Anděl na horách, kde 
vystupoval jako víc než herecky rovný „podavač“ Jaroslava Marvana, 
výborná role Bohouše v ikonickém seriálu Chalupáři, kde společně 
s Jiřím Sovákem vytvořili geniální dvojici spolubydlících na venkov-
ské chalupě, role nejstaršího „ajzboňáka“ Nováka v Dynastii Nováků 
nebo role Dědy Komárka s jeho slavnou hláškou: „A chčije, a chčije.“ 
A takto bychom mohli pokračovat dál. 

Když měl dostat titul Zasloužilý umělec, zdvořile ale rázně ho od-
mítl. Dokonce si u toho neodpustil mírnou narážku na vládnoucí 
režim. Nicméně jako přesvědčený katolík a člověk, který neměl rád 
komunistický režim a nebál se občas své postoje prezentovat před 
kolegy, měl jako činný herec často problémy. Svoje námitky a posto-
je podtrhl v roce 1989, kdy podepsal Několik vět a otevřeně vystou-
pil na tribuně Občanského fóra na Letenské pláni.  

Celkem vytvořil téměř stovku divadelních rolí, na sto padesát rolí 
v rozhlase a filmových a televizních postav nespočetně. Bez nadsáz-
ky můžeme tvrdit, že hrál až do konce svého života, protože ještě 
v posledním roce zvládl tři role ve filmech a seriálu, jejichž premiéry 
se už nedožil. Ve dvaasedmdesáti letech ho dostihla rakovina. 
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Miloš Kopecký  
22. srpen 1922 – 16. únor 1996 

 
„Já už budu hodnej, dědečku!“ je jedna z klasických hlášek, kterou si 
s Milošem Kopeckým spojují milovníci filmu. A snad každý si také 
vzpomene na památnou větu: „Kdyby blbost nadnášela, tak se tady 
budete vznášet jako holubička!“ kterou pronesl jeho dokonale za-
hraný doktor Štrosmajer. Když v seriálu Nemocnice na kraji města 
zemřel, prý lidé doopravdy brečeli dojetím. Nejinak tomu bylo, když 
zemřel sám Kopecký. 

Narodil se do vcelku zajímavé rodiny. Otec byl kožešníkem ve 
Smečkách, což byl Kopeckého klukovský svět her, a matka byla he-
rečka, která údajně předváděla modely až v Paříži a později se vyuči-
la na kloboučnici. Kopecký tak mohl klidně skončit jako prodejce 
kožešin, zaměstnanec nějaké textilní společnosti a tak podobně. 
Dopadlo to však dobře, a to přes velkou nepřízeň osudu, která Ko-
peckého stíhala už jako mladého chlapce. Matka totiž byla původem 
Židovka a Kopeckého otec se s ní kvůli zachování své živnosti rozve-
dl. Díky tomu skončila v transportu do Osvětimi, kde také zemřela. 
Také Miloš Kopecký byl podle měřítek nacistů polovičním Židem,               
a tak si i on prošel koncentračním táborem, který naštěstí přežil.  

Jeho vstup do světa divadla a herectví tak vlastně přišel poměrně 
pozdě. Teprve po válce získal místo v divadle Větrník, kde obsluho-
val oponu a gramofon. Projevil ale herecký talent, a tak se postupně 
propracoval na samotná divadelní prkna. Po rozpadu Větrníku v roce 
1946 nastoupil do Divadla satiry, kde v podstatě začala jeho slavná 
divadelní kariéra. Později se dostal do dnes málo známého Studia 
Národního divadla a odtud do Národního divadla samotného. Jako 
mladík byl ale velmi divoký a nezodpovědný, jak sám přiznal 
v pamětech. Při jednom představení se tak opil, že se kus nemohl 
dohrát a Kopecký byl z angažmá vyhozen. Později si prošel Realistic-
kým divadlem, Městskými divadly pražskými, Hudebním divadlem 
v Karlíně a nakonec se v roce 1965 stal stálým členem souboru Diva-
dla na Vinohradech, kde působil od roku 1965 do roku 1991.  

Jako herec uměl hrát menší i větší role, vážné i komediální posta-
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vy, a co víc – uměl zahrát komediální postavy vážně a vážné postavy 
komediálně. Měl přirozený humor, který ve filmech potrhuje jeho 
tón hlasu, se kterým uměl skvěle pracovat. K tomu přidejme jedineč-
ný obličejový repertoár a fakt, že už na pohled působil vždy velmi 
noblesně. A máme obraz Miloše Kopeckého jako herce. 

Poprvé se jako filmový herec objevil v prvním českém barevném 
filmu Jan Roháč z Dubé jako mladý student a brzy následoval sled 
dalších filmových a později seriálových rolí. Nejprve se jednalo                  
o epizodní roličky. První jeho skutečně velkou rolí byl úlisný rádce 
v pohádce Pyšná princezna. Jeho vzhled ho k podobným humorným 
padouchům předurčoval a Kopecký si jich zahrál hned několik, třeba 
desperáta Hogo Foga v Limonádovém Joe nebo úskočného hoteliéra 
ve filmu Vražda v hotelu Excelsior. Nesmíme ale zapomenou i na 
jeho humorné role v Dobrém vojáku Švejkovi, Bílé paní, Sedmi že-
nách Alfonse Karáska, Jak utopit doktora Mráčka nebo roli ve filmo-
vém muzikálu Noc na Karlštejně, kde uplatnil i svůj pěvecký talent.  

Jako první český umělec se odvážil na IV. sjezdu Svazu českoslo-
venských dramatických umělců v roce 1987 nahlas a oficiálně vy-
stoupit proti komunistickému režimu a nahrávka z jeho projevu se 
dostala až do Rádia Svobodná Evropa.  

Osudovou záležitostí byly pro Miloše Kopeckého ženy. První man-
želkou se stala Stella Zázvorková, se kterou se potkal ve Větrníku. 
Manželství ale vydrželo pouhý rok, přestože oba herci spolu později 
často hráli a měli velmi přátelský vztah. Jejich jediná dcera Jana bo-
hužel spáchala sebevraždu. Celkem se stihl oženit čtyřikrát, a k tomu 
měl ještě několik milenek. Přes jeho divadelní i filmový humor trpěl 
dlouhá léta maniodepresivní psychózou. 
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Lubomír Lipský  
19. duben 1923 – 2. říjen 2015 

 
Jako mladší si zahrál většinou satirické role a k těm vážnějším se 
téměř nedostal. To ale nevadilo. Měl nesmírně dobráckou tvář              
a milý přívětivý hlas, celkem vysoko postavený. Také postava byla 
spíš střední a ve srovnání s jinými byl Lipský „tintítko“, kterému 
zkrátka nikdy nemohla padnout role vážného hrdiny nebo padou-
cha. Zato k jeho osobě seděly role zcela prosté, oblečené do vesnic-
kých čepic, pracovních plášťů, pomačkaných klobouků, odřených sak 
a starých bund. Lubomír Lipský byl jednoduše typem lidového herce 
– ale i toho ztvárnit kvalitně je kumšt. 

Jeden článek v časopisu Retro nesl příznačný nadpis Vyrostl mezi 
kremrolemi. Otec Lubomíra Lipského a jeho bratrů Oldřicha a Dali-
bora byl známý pelhřimovský cukrář a rodina žila v bytě nad jeho 
cukrárnou. A byl to také jejich otec, který je přivedl k herectví. 
V Pelhřimově spoluzakládal divadelní ochotnický soubor Rieger                  
a angažoval v něm samozřejmě i své syny. Ti potom spolu s dalšími 
vrstevníky, mezi kterými byli o Otomar Krejča a Jiří Lír, založili Dra-
matické studio mladých. V roce 1945 patřil k zakládajícím členům 
Divadla satiry, krátkou dobu setrval v Realistickém divadle a v roce 
1950 se natrvalo usadil v Městských divadlech pražských, na což 
navázal v roce 1996, kdy nastoupil do ABC. Ztvárnil desítky rolí, vět-
šinou hlavních. 

První filmovou rolí si prošel spolu s bratrem Oldřichem, později 
hlavně významným režisérem. Jednalo se o dnes v podstatě zapo-
menuté drama V horách duní a po něm následovala řada malých 
rolí, z nichž vyčnívaly jen některé, jako třeba jeho alchymista 
z Císařova pekaře a Pekařova císaře a jeden z tria princů v pohádce 
Byl jednou jeden král.  

Do větších rolí se dostal až později, v mnoha případech i díky své-
mu bratrovi, který byl režisérem celé řady velkých českých komedií. 
Mistrovství ukázal například jako nejstarší z Potůčkovic rodu v seriá-
lu Tři chlapi v chalupě (s jedním filmem jako doprovodným příbě-
hem). I když mu bylo v té době pouhých čtyřicet let, dědu Potůčka 
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hrál nejméně jako šedesátiletého až sedmdesátiletého. Také si za-
hrál trochu přepadlého policejního vyšetřovatele a zároveň otce 
rozverné dcery v povídkovém filmu Zločin v dívčí škole, a na tuto roli 
charakterově navázal v humorné komedii Šest černých dívek aneb 
Proč zmizel Zajíc?. 

Nejvýznamnější role začal získávat na konci 60. let minulého sto-
letí a dále, počínaje filmem Zabil jsem Einsteina, pánové… z roku 
1969 a dále komediemi „Čtyči vraždy stačí, drahoušku“, Šest medvě-
dů s Cibulkou, Cirkus v Cirkuse, Ať žijí duchové! nebo v seriálu 
(později předělaného na film) Saturnin. V mnoha dalších filmech si 
zahrál výrazné epizodní role, jako třeba vrátného v komedii Jáchy-
me, hoď ho do stroje nebo krále v pohádkové komedii Láďo, ty jsi 
princezna!.  

Jeho děda Potůček jako by předznamenal Lipského skutečné po-
slední roky života. Stále byl plný humoru a píle. Tak třeba jeho 
„dědek“ ve čtyřech dílech Kameňáku je nádherná a přirozená posta-
va, které dal Lipský svůj jemný humor a výraz. A co jeho děda Horá-
ček v komediálním cyklu Hospoda?  

I těm nejmenším rolím dokázal dát Lubomír Lipský náboj a cha-
rakter. Jistě je škoda, že nedostal ve filmu daleko větší prostor uká-
zat své herecké umění. I těch několik největších rolí jeho kariéry ho 
ale zapsalo mezi legendy českého filmu a samozřejmě legendy čes-
kého divadla, se kterým byla spojena většina jeho života a kde vyni-
kal v tolika rolích.  
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Dana Medřická  
11. červenec 1920 – 21. leden 1983 

 
Prý se chtěla stát herečkou už od svých šesti let, a ke hraní měla 
skutečně neobyčejné vlohy. Dokonce takové, že ještě před dostudo-
váním zamířila na angažmá v brněnském divadle, a to pod patronací 
legendárního divadelního režiséra Jaroslava Kvapila. Ale nepředbí-
hejme. Každopádně Dana Medřická patřila mezi naše nejlepší hereč-
ky. Skvěle ovládala svůj herecký výraz i hlas, v jedné chvíli dokázala 
zahrát smích i pláč, osobu milou i osobu odtažitou, uměla zahrát 
role komické, ale zvládala i tragédii a drama.  

Přísný otec byl proti jejím snům a trval na tom, aby vystudovala 
pořádnou školu. Dana Medřická proto studovala na dívčím gymnáziu 
v pražské Dušní ulici, ale už tehdy chodila ochotničit do sokolského 
divadla v Bubenči a do Umělecké besedy. Dokonce i ke studiu herec-
tví se dostala – její učitelkou byla tehdy známá herečka Národního 
divadla Anna Suchánková. 

Teprve po gymnáziu se přihlásila na konzervatoř. Vydržela zde 
pouze první rok a už v roce 1940 zamířila do Brna. Dva roky na to už 
působila v neméně dobrém divadle v Plzni, kde se dostala i ke své 
první úspěšné roli Slávky Hlubinové v adaptaci podle Fráni Šrámka 
Měsíc nad řekou. Její pojetí bylo podle dochovaných recenzí velkole-
pé, Medřická si získala uznání kolegů i obecenstva – ostatně stejný 
úspěch měla s touto rolí i ve filmovém zpracování. Ještě před kon-
cem války změnila Medřická opět angažmá a tentokrát se natrvalo 
usadila v Praze. Nejprve v Uranii, po válce krátkou dobu v Divadle            
5. května a v září 1945 se stala členkou souboru Městského divadla 
na Královských Vinohradech, přejmenovaného na Divadlo českoslo-
venské armády. Zde působila téměř deset let. Další roky působila 
v angažmá Městských divadel pražských a mezi roky 1960 a 1983 ji 
mohli diváci vidět na prknech Národního divadla. 

Diváci ji za ty roky mohli vidět v desítkách velkých divadelních rolí 
v hrách Brechta, Williamse a mnoha dalších světových autorů. Ve 
hře Istvána Örkényho Kočičí hra hrála tak skvěle, že měla tato hra 
během několika let víc než čtyři stovky repríz a zařadila se tak mezi 
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vůbec nejúspěšnější hry v repertoáru Národního divadla, a to přes 
to, že podle vedení divadla mělo jít o podprůměrnou hru, kam měla 
být Medřická „uklizena“.  

Medřická neskrývala, že dává přednost právě divadlu, kde se jako 
herečka cítila nejlépe. Neminul ji ovšem ani film a televize. Ztvárnila 
víc než padesát filmových a seriálových rolí a objevila se i v řadě 
televizních scének po boku dalších významných kolegů, třeba Miloše 
Kopeckého. Ve filmu se poprvé objevila v roce 1944, a to v menší 
roli kantýnské ve filmu Skalní plemeno. Ve stejném roce se objevila 
také ve filmu Počestné paní Pardubické a od té doby se objevovala 
alespoň v jednom filmu ročně s výjimkou několika let. Většinou se 
jednalo o vedlejší role, ale i ty zvládala precizně. 

K jejím největším rolím patřila již osvědčená Slávka Hlubinová 
v Měsíci nad řekou v Krškově filmu z roku 1953 nebo role profesorky 
Beránkové v komedii Kdo chce zabít Jessie?. Zapomenout se nedá 
ani na její role v Létu s kovbojem, Příběhu dušičkovém, Romeu a Julii 
na konci listopadu nebo její role v seriálech Byl jednou jeden dům,       
F. L. Věk, My všichni školou povinní a dalších. Skutečnou škálu svých 
hereckých dovedností a velký smysl pro komedii ovšem jednoznačně 
nejvíc předvedla v dnes již klasickém seriálu od Fan Vavřincové Ta-
ková normální rodinka. 

Dana Medřická zemřela v pouhých šedesáti dvou letech, zanecha-
la však po sobě neuvěřitelně rozsáhlé dílo, obrovské množství vel-
kých a kvalitně zahraných rolí a tím velký herecký odkaz. A to i včet-
ně neméně úspěšného syna Václava Vydry, rovněž kvalitního herce.    
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Vladimír Menšík  
9. říjen 1929 – 29. květen 1988 

 
Mnoho komediálních herců a bavičů trpí v soukromí zcela opačnými 
náladami. Uzavírají se do sebe, rádi se stahují do soukromí, případně 
dovedou být značně nerudní nebo se chovají až despoticky. To už 
sebou nese jejich profese – na jevišti a před kamerou jsou někým 
jiným, a v soukromí přichází kompenzace. Vladimír Menšík byl podle 
své rodiny i přátel zcela jiný a tak jak se choval na place, choval se 
prý také v soukromí. Měl humor jednoduše v sobě a uměl jím poba-
vit druhé vždy a všude. 

O svém životě v rodných Ivančicích dovedl vyprávět celé hodiny             
a nikdy tím nepřestával bavit, i když se jistě v těch vyprávěních sem 
tam uplatnila autorská licence. Jako malý chlapec měl moc rád pou-
tě a jarmarky i vyprávění starých sousedů a tyto zábavy se mu ne-
smírně zalíbily. Vystupoval v souboru lidových písní a tanců, a i když 
se už jako malý projevoval nadáním a rád se ukazoval, na nátlak otce 
vystudoval nejprve průmyslovou školu a několik let si odpracoval 
v Brněnských strojírnách. Teprve potom se přihlásil na JAMU, kam 
byl na druhý pokus přijat a kterou zakončil v roce 1953. Kariéru her-
ce začal ve Vesnickém divadle. Tam ho objevil E. F. Burian a přijal ho 
do svého souboru, kde Menšík hrál až do roku 1958.  

Na rozdíl od jiných herců nepodlehl Menšík kouzlu divadla nato-
lik, aby u něj natrvalo zůstal. Zato se mu líbilo hrát ve filmu a působit 
v televizi, a tak našel brzy uplatnění jako filmový herec. Poprvé se 
objevil v malé roli ve filmu Velká příležitost. Pořádně se ale ukázal až 
ve filmu Alfréda Radoka Dědeček automobil. Protože Burian nebyl 
příznivcem filmu, odešel Menšík z divadla a začal pracovat pro Fil-
mové studio Barandov. Zde šel doslova z role do role.  

Od roku 1956 až do roku 1988 nebyl v podstatě jediný rok, kdy by 
se neobjevil hned v několika filmech a k tomu v různých seriálech. 
Celkem ztvárnil na sto padesát rolí různého charakteru, většinou 
komediálních. Uměl ale hrát i dramatické postavy, což dokázal hned 
v několika případech. Objevoval se i v postavách mladých vojáků, 
pohraničníků, svazáků, hlídačů a policistů, několikrát si zahrál před-
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sedu národního výboru nebo družstva, objevoval se i v rolích komic-
kých záporáků a nevyhnul se ani pohádkovým postavám. Zahrál si              
i v řadě populárních seriálů, z nichž nejúspěšnějším zůstanou jednou 
pro vždy povídkoví Bakaláři. Vedle toho se uplatil i v rozhlase a příle-
žitostně v dabingu. 

Vedle hereckého talentu se Menšík osvědčil i jako výborný konfe-
renciér se skvělým smyslem pro humor a talentem pro improvizaci,  
i když v základě měl vždy nastudovaný pečlivě připravený a secviče-
ný scénář. Jeho Silvestrovské večery patří k vůbec nejlepším věcem, 
jaké kdy byly v historii našeho zábavního umění natočeno. Vedle 
toho se objevoval v řadě dalších pořadů, jejichž počet se dá jen stěží 
odhadnout. Často a rád se vracel na rodnou Moravu, na kterou ni-
kdy nezanevřel. I různé Menšíkovské pořady scénáristé zasazovali do 
tohoto prostředí, kde se mezi místními okrojovanými lidmi cítil ze 
všeho nejlépe. Byl typem velkého lidového vypravěče. V anekdotách 
uměl potrhnout i vytvořit pointu. Uměl nejen skvěle intonovat řeč, 
ale doprovázel svá vyprávění i živou mimikou a gestikulací. 

Většinu kariéry byl silným kuřákem a alkohol mu nebyl cizí. Ča-
sem se ale začaly projevovat zdravotní problémy a s obojím musel 
přestat. Ani zhoršující se zdraví mu ale nezabránilo věnovat se dál 
hraní a působení v televizi. Pracoval tak vehementně, že ještě dva 
dny před svojí smrtí dotočil pořad Abeceda. Rodinnou štafetu po 
něm převzala dcera Martina Menšíková, moderátorka a herečka 
Divadla Na Jezerce.  
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Oldřich Nový 
7. srpen 1899 – 15. březen 1983 

 
I když se proslavil především jako veliký milovník prvorepublikového 
a protektorátního filmu, ve skutečnosti se na stříbrné plátno dostal 
až poměrně pozdě a ještě než si ho lidé zapamatovali jako velkole-
pého Kristiána, stihl se proslavit jako divadelní herec, operetní zpě-
vák a dokonce i režisér – vše v Národním (Zemském) divadle v Brně. 
V době, kdy působil jako zdejší šéf operety, se stalo brněnské diva-
dlo jedním z nejlepších v zemi a pokud šlo o operetu, Nový byl vy-
zdvihován jako člověk, který ji pozvedl na vyšší úroveň kulturnosti.  

Narodil se na Žižkově (dnes součást Prahy) a jeho otec Antonín 
Nový byl vedoucím pražského hasičského sboru. Po večerech dělával 
hlídače požáru v pražských kinech a bral sebou i svého syna. Tak se 
Oldřich Nový už jako malý chlapec seznámil s filmovým plátnem              
a zároveň díky svému strýci Miloši Novému i s Národním divadlem, 
kde hrál. Herecké vlohy měl už jako dospívající hoch, hrával 
v ochotnickém divadle, ale otec si přál pro syna zajištěnou budouc-
nost. Proto ho nechal vyučit sazečem. 

Z Prahy byl přijat jako herec v roce 1918 do divadla v Ostravě                
a rok poté do Brna, kde na patnáct let zakotvil. Měl nejen herecký 
talent, ale i vlohy pro zpěv, a tak se stal zároveň hercem operetním. 
Tou dobou se seznámil i se svojí budoucí manželkou Alicí Wienero-
vou, dcerou významného pražského bankéře. Byla fotografka a jed-
noho dne po představení si ho našla v šatně, aby mu nabídla propa-
gační fotografie. Od té doby spolu chodili a delší dobu byli zasnou-
beni. Vzali ovšem teprve po přestěhování Nového do Prahy. Hledal 
zde dlouho uplatnění a nakonec ho našel jako ředitel krachujícího 
divadla v pasáži U Stýblů, které po sobě pojmenoval Nové divadlo. 
Zprvu měl jako podnikatel problémy, dokud ho finančně nepodpořil 
otec Alice. Zlé jazyky tvrdí, že to bylo výměnou za tak dlouho odklá-
danou svatbu.  

Ve filmu se poprvé objevil v roce 1922 – šlo o němý film Neznámá 
kráska, další role přišla až o dvanáct let později v Rozpustilé noci, ale 
teprve v roce 1936 se objevil ve svém prvním větším filmu Velbloud 
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uchem jehly. Stejný rok natočil ještě další tři filmy a v dalších letech 
točil hned několik filmů ročně. U diváků byl oblíbený a fanynky ho 
doslova milovaly, zvlášť po úspěchu Fričova Kristiána. Kina byla při 
jeho filmech narvaná k prasknutí a reprízy trhaly rekordy. Zvedlo se  
i divadlo, ve kterém sám účinkoval, a kam se za ním začala veřejnost 
stahovat.  

Velká část filmové slávy Oldřicha Nového se odehrávala na konci 
první republiky a v období Protektorátu Čechy a Morava. Toto obdo-
bí pro něj bylo tím nejtěžším v životě. Jeho žena byla Židovka a Nový 
tak byl pod neustálým tlakem, aby se s ní rozvedl a zachránil si život 
– sobě a také malé dcerce Janičce, kterou adoptovali. Nový ale od-
mítal ženu opustit, zůstal jí věrný až do konce války a aby odvrátil 
transport své ženy, využíval své popularity i četných kontaktů. To se 
mu dařilo až do roku 1944. Manželka Alice skončila v koncentračním 
táboře a Nový v Terezíně. Po útěku se nějaký čas schovával 
v nemocnici na Bulovce, ovázaný obvazem, aby ho nikdo nepoznal.  

Celá Nového rodina se po válce opět šťastně setkala, na rozdíl od 
rodiny jeho ženy, která byla téměř celá vyhlazena. U Alice to časem 
vyvolalo schizofrenii. Nový se ale musel potýkat i s novým režimem, 
do jehož kulturních představ se příliš nehodil. Opereta byla odsouze-
na jako přežitek a do montérek lidových hrdinů se Nový nehodil. 
Prozíravě divadlo daroval státu, spokojil se s menšími rolemi ve fil-
mu a divadle i prací v rozhlase. V roce 1954 byl krátce také ředite-
lem divadla v Karlíně. Závěr života prožil u své sestry a snažil se příliš 
nevycházet. Líbila se mu představa, že si ho lidé pamatují jako Kristi-
ána, a ne stárnoucího seladona.  
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Václav Postránecký  
8. září 1943 – 7. květen 2019 

 
Kulatý usměvavý obličej působil vlídně a vstřícně už na první pohled 
a dával znát, že se Václav Postránecký nejlépe cítil právě 
v komických rolích. To ovšem neznamená, že by nedokázal zahrát             
i role dramatické, právě naopak. Měl velké nadání a dovedl hrát 
hlasem, obličejem i celým tělem. Hlavně ale uměl pobavit přiroze-
ným a nelíčeným projevem. 

S herectvím měl zkušenosti už jako malý chlapec s Dismanovým 
rozhlasovým dětským souborem a zahrál si také v několika starších 
českých filmech, třeba ve Vzorném kinematografu Jaroslava Haška, 
Puňťovi a čtyřlístku nebo Postrachu v Kovářské ulici. I když se nako-
nec vyučil zámečníkem, jeho herecká kariéra byla vlastně už od dět-
ství předem dána, protože se nikdy nepřestal divadlem a hraním 
zabývat.  

Už v roce 1956 měl malou dětskou roli v Tylově divadle. Jako mla-
dík byl krátce zaměstnán jako jevištní technik v libereckém Divadle 
F. X. Šaldy, ale už na začátku 60. let začal působit jako divadelní he-
rec-eléf ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. V roce 1962 se 
dostal do souboru Státního divadla v Brně, kde působil celkem sedm 
let. Odtud již odcházel jako zkušený a zralý herec, dokonce tak 
úspěšný, že se na základě divácké ankety dostal i na herecký kurz do 
Velké Británie. Následovalo téměř desetileté angažmá v Městských 
divadlech Pražských (1969 – 1978) a od roku 1979 byl stálým členem 
činohry Národního divadla, kde sehrál řadu velkých rolí. Za svého 
Podkolatova v Revizorovi získal Cenu Thálie za nejlepší herecký vý-
kon. 

Samozřejmě, že vedle divadla se věnoval i hraní ve filmech. Cel-
kem jich bylo kolem sto sedmdesáti a k tomu je ještě nutné připočí-
tat role v přibližně čtyřiceti seriálech. Nevyhýbal se jakékoliv roli. 
Hrál v dramatických inscenacích, komediích, detektivkách i pohád-
kách, zahrál si i záporáky. Nádherné role ztvárnil například 
v komediích S tebou mě baví svět, Pan Pickwick, Černí baroni, Jak se 
krotí krokodýli, Bobule a 2Bobule nebo Veni, vini, vici. 
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Vedle toho se věnoval také režírování, a to jak v televizi, tak i na 
divadle – dokonce vyučoval na FAMU, jak mají režiséři jednat s herci, 
aby z nich dostali nejlepší výkon. Mimo to mohli diváci často slyšet 
jeho hlas v rozhlasových hrách a v dabingu, například u postav ital-
ského baviče Paola Villaggia, kutila Tima ze stejnojmenného seriálu 
nebo Martyho Hopkirka, ducha v seriálu Randall a Hopkirk – jednom 
z vůbec prvních „západních seriálů“ u nás vysílaných. 

Dobrácký úsměv Václava Postráneckého provázel diváky i celou 
řadou dalších filmů a seriálů, pro svůj přirozený humor a vždy vytří-
bené a elegantní vystupování byl ale i oblíbeným hostem mnoha 
pořadů. Svoji poslední hlavní roli v seriálu Krejzovi již bohužel nedo-
končil kvůli vážnému zdravotnímu stavu. 



34 

 
 

Ladislav Potměšil 
2. únor 1945 – 12. červenec 2021 

 
Ladislav Potměšil patřil k poválečné generaci herců, která ve druhé 
polovině 20. století určovala směřování českého divadla i filmu. Di-
váky zaujal svojí přirozeností a nestrojeností, s níž uměl zahrát role 
mnoha žánrů. Díky jeho vzezření a usměvavé povaze byl ideálním 
adeptem zejména na komické role, nicméně zahrál si i v dramatech 
a ve filmu byl častokrát nasazován na padouchy, třeba v detektive 
Mravenci nesou smrt, kde si zahrál dealera drog. 

Jeho otec, který miloval divadlo, podporoval ambice svého syna              
a nestál mu v cestě. V roce 1969 tak mohl Ladislav Potměšil absolvo-
vat na DAMU, i když velké sympatie prý k této škole vlastně neměl. 
Už během studia hostoval v Realistickém divadle a po škole se stal 
stálým členem souboru. Působil zde až do roku 1988 a ztvárnil zde 
celou řadu velkých rolí. Je třeba říct, že jako herec začínal už dávno 
před tím. Jako chlapec zpíval v Domě pionýrů a mládeže, kde upou-
tal pozornost několika herců z divadle E. F. Buriana. Už ve třinácti 
letech si tak zahrál svoji první velkou roli ve hře Zmrtvýchvstání dě-
dečka Kolomana. Po roce 1988 odešel do tehdejšího Divadla S. K. 
Neumanna, dva roky působil v Divadelní společnosti Josefa Dvořáka 
a od roku 1993 působil v Divadle na Vinohradech.  

Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1959, a to ve slavné pohádce 
Dařbuján a Pandrhola. Začínal tedy jako dětský herec. Od té doby 
byl obsazován pravidelně, a to nejprve do menších rolí různého za-
měření. Jeho nejvýraznější postavy se objevily až o mnoho let poz-
ději. Nejvíc se proslavil rolí otce ve dvoudílné hudební komedii Dis-
kopříběh a později v trilogii Jaroslava Soukupa Byl jednou jeden pol-
da, kde si zahrál roli svérázného a humorem sršícího majora Maisne-
ra. Poslední větší filmovou roli si zahrál ve filmu Bastardi.  

Objevil se také v celé řadě seriálů. V řadě z nich měl pouze epi-
zodní role, třeba v Malém pitavalu z velkého města, Dobrodružství 
kriminalistiky, Náhrdelníku nebo Zdivočelé zemi. V dalších měl role 
hlavní. Z nich uveďme Rodáky, Ordinaci v růžové zahradě nebo Pří-

stav. Hlavně ho ale diváci znají jako Láďu Nováka z populárního seri-
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álu Hospoda, kde si zahrál „špaditéra“ se smyslem pro hospodský 
humor.  

Vedle divadla a filmu se věnoval také dabingu. Byl celkem dvakrát 
ženat a měl tři děti. Jeho život ukončila rakovina, s níž dlouhodobě 
bojoval.  
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Helena Růžičková  
13. červen 1936 – 4. leden 2004 

 
Velká dáma ve všech směrech. Diváci si jí pamatují díky její velké 
postavě, ale zároveň i díky její dobrácké tváři a širokému úsměvu. 
Kolegové a přátelé kvůli velkému dobráckému srdci a všichni kvůli 
jejímu jedinečnému smyslu pro humor a přímému upřímnému vy-
stupování. A také proto, že si uměla dělat legraci nejen ze života 
kolem, ale i sama ze sebe. A to jen tak někdo nedokáže. 

Původně se jmenovala Helena Málková a její otec-legionář ji už 
jako malou holčičku vedl k umění. Ve čtyřech letech chodila do ba-
letní školy Heleny Štěpánkové a díky tomu hostovala v Národním 
divadle v Praze, v Německém divadle a také divadle Minor – tehdy 
Kleine Bühne. Jako malou ji velmi lákal cirkus, se kterým dokonce 
dvakrát utekla. Kvůli legionářské minulosti jejího otce se ovšem ne-
mohla věnovat po roce 1948 ani herectví, ani studiu medicíny. Na-
konec vystudovala Vyšší zdravotnickou školu a stala se zubní labo-
rantskou. Snu o umělecké činnosti si ale nenechala vzít. Dvakrát se 
pokoušela dostat na DAMU, a přestože nebyla ani jednou přijata, ke 
svému životnímu snu se opravdu probojovala. 

Nejdřív našla jako bývalá baletka uplatnění v Mladé Boleslavi, kde 
se věnovala choreografii, později pracovala jako technička 
v Příbrami. Pokud jde o hraní, jako herečka fungovala dlouho tak 
zvaně na volné noze. Hostovala například v Činoherním klubu, kde si 
zahrála v Gogolově Revizorovi hejtmanku. Na její ztvárnění se ještě 
dlouho vzpomínalo. Byla natolik dobrá, že byla v roce 1971 přijata 
nastálo do souboru Divadla Na Zábradlí, kde působila dva roky. Mezi 
tím hostovala i v dalších divadlech a později jezdila se synem 
s vlastním estrádním vystoupením na zájezdy.  

Už jako malá měla velmi ráda film, dokonce se objevila v malé 
epizodní roličce ve filmovém zpracování Babičky, a to jako jedno 
z houfu dětí rodiny Kudrnových. Další dětskou roli si zahrála 
v Cikánově filmu Z českých mlýnů. I později se pokoušela dostat 
k filmu a podařilo se jí to. Byla totiž ojedinělým typem herečky, jaký 
se našel jen výjimečně. Přes svoji robustní postavu byla díky taneční 
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průpravě z dětství velmi čilá a pohyblivá, k tomu měla jedinečný 
temperament i dokonalé vyjadřovací prvky. Vedle toho byla typem 
přirozené komičky, z níž humor přímo vyzařoval.  

K filmu se znovu dostala až v roce 1956, kdy si zahrála menší roli 
v dramatu Nevěra a o rok později v psychologickém dramatu Bom-
ba. Na svojí první větší roli si ale musela ještě nějakou dobu počkat.  
I tak se objevovala v celé řadě filmů, například v komediích Muž 
z prvního století, Tři chlapi v chalupě, Čintamani & podvodník a dal-
ších. Postupně se ukázalo, že právě komické role jí sedí nejlépe                 
a může v nich uplatnit plnou šíři svého talentu a dovedností.  

Jejími asi nejznámějšími rolemi se stala Heduš z populární trilogie 
o rodině Homolkových a Škopková z trilogie Zdeňka Trošky Slunce, 
seno…, kde si zahrála po boku svého syna Jiřího Růžičky ml.. 
K mistrovským hlavním rolím patřila ale hlavně její kuchařka Anna 
Urbanová ze seriálu Vlak dětství a naděje, kde si zahrála roli blízkou 
její povaze – ráznou a temperamentní, milující a plnou humoru. Nel-
ze ale nevzpomenout třeba na její role pohádkové – čarodějnici 
v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci nebo princeznu 
Droběnu ve Třech oříšcích pro Popelku. 

Manžela a bohužel i syna přežila o několik let, sama přitom trpěla 
řadu let rakovinou. Díky silné vůli s ní bojovala mnohem déle, než jí 
předvídali doktoři. Ještě krátce před smrtí si zahrála ve druhém díle 
Troškovy komedie Kameňák, a to zelinářku vykládající zákaznicím 
karty. Věštění budoucnosti byl ostatně i její koníček a o tom, co vy-
věštila, byla vždy pevně přesvědčena. 
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Luba Skořepová  
21. září 1923 – 23. prosinec 2016 

 
Byla to pozoruhodná herečka a dáma, která v pozdějším věku svým 
nevšedním vzhledem přímo přitahovala role všelijakých čarodějek, 
cikánek a komediantek. A v těchto rolích jí to opravdu slušelo. Vez-
měte si třeba trafikantku a starou komediantku Plecitou ze seriálu 
Náměstíčko, kde Luba Skořepová přímo excelovala po boku Vinklá-
ře, Pavla Nového a dalších. Nebo čarodějnici z pohádky O krumbur-
ské Meluzíně. Jako mladá si ale zahrála ještě mnohem víc. 

Pocházela z Náchoda, kde byl její tatínek majitelem pily. Rodiče jí 
dali jméno Libuše, ale už od dětství byla zvyklá na Lubu nebo běžněj-
ší Ljubu, přestože druhou variantu sama nepoužívala. Nakonec si na 
jméno tak zvykla, že ho přijala za své a vystupovala pod ním celý 
život. Hodně času svého dětství prožila v Podkrkonoší u své babičky, 
kde si údajně hrávala na divadlo už jako malá holka v lese. Po návra-
tu do Náchoda začala chodit do taneční školy a věnovala se tanci tak 
pozorně a pečlivě, že získala dokonce osvědčení, že může sama vyu-
čovat. 

Rodiče ji doma drželi zkrátka a nechtěli jí povolit uměleckou kari-
éru. Místo toho se měla stát doktorkou, a jen protože opravu hodně 
trvala na svém, nechali se rodiče přesvědčit k dohodě. Pokud Luba 
odmaturuje s vyznamenáním, může do Prahy na konzervatoř.               
A opravdu – Luba Skořepová vyvinula takové úsilí, že rodiče nemohli 
slib nesplnit.  

Studium na konzervatoři dokončila v roce 1944 a hned v dalším 
roce získala své první angažmá ve Studiu Národního divadla. Nedlou-
ho poté se vdala za Josefa Pehra, který kromě normálního divadla 
hrál i divadlo loutkové. To se líbilo i Lubě, která měla velmi ráda děti. 
Po automobilové nehodě a vážném zranění je ale sama mít nemohla 
a manželství se nedlouho potom rozpadlo.  

V roce 1948 získala stálé angažmá v činohře Národního divadla, 
kde setrvala šedesát dlouhá let. Za tu dobu ztvárnila neuvěřitelný 
počet větších i menších rolí. Jeden čas patřila k nejobsazovanějším 
herečkám. Vedle toho hrála jako host i v řadě menších komorních 
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divadel, třeba v Rokoku nebo Ypsilonce.  
První roli ve filmu jí nabídl Vladimír Slavínský, a to v komedii Prá-

vě začínáme. Líbila se, a tak už u filmu zůstala. V 50. a 60. letech to 
byly menší vedlejší role, nicméně později získala i role větší. Vystu-
povala i v mnoha televizních inscenacích a seriálech. Diváci ji tak 
mohou dodnes vidět třeba ve Sňatcích z rozumu, Chalupářích, Ara-
bele nebo již v pozdějším věku jako zmiňovanou trafikantku Plecitou 
v seriálech Jana Míky a Jaroslava Hanuše Náměstíčko, Náves a Příko-
py.  

Herectví Luby Skořepové bylo zvláštní a ani odborníci se neshodu-
jí na tom, jak ho popsat. Hrála s obrovským zápalem, šla z role do 
role a přitom dokázala každé z nich vtisknout jiné povahové rysy. 
Práce ji bavila, zároveň ji občas používala jako osobní terapii, hlavně 
ji ale hraní naplňovalo a s tímto přístupem k němu také přistupova-
la. Uměla se prát s životem a přitom si zachovávat optimismus                   
a veselou mysl. Velkou lásku chovala kromě divadla také k přírodě              
a měla také blízko k léčitelství, magii a astrologii. O těchto tématech, 
ale i o sobě a divadle napsala několik knih.  
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Jiří Sovák  
27. prosinec 1920 – 6. září 2000 

 
Na filmy s Jiřím Sovákem se každoročně dívají tisíce lidí a nemohou 
se nabažit jeho humoru. Jen těžko se z hlavy vzpomíná na všechny 
filmy a seriály, kde hrál. Nebo na všechna jeho vystoupení, kde vzpo-
mínal na svůj život, kolegy a filmování. Poklud jde o jeho výraz, 
dokázal rozdávat humor i s vážnou tváří, ale zároveň působil na divá-
ky svým dobráckým pohledem i veselými grimasami. A když jsme              
u toho, i jeho rozmáchlá gesta byla pro něj příznačná. 

Jeho otec hostinský a celá rodina mu pomáhala v kuchyni i na 
place. Bylo celkem přirozené, že po svém synovi chtěl, aby po něm 
převzal jednoho dne zavedenou živnost. Proto se Jiří Sovák v mládí 
vyučil na číšníka a nějaký čas se tímto řemeslem opravdu i živil.                
A nejen jím. I proti vůli otce nakonec u Sováka zvítězilo divadlo, a tak 
utekl z domu a přidal se k ochotnickému divadlu a později polopro-
fesionálnímu Divadlu práce. Aby se uživil, vykonával různé pomocné 
práce a profese, třeba dělníka v kamenolomu. Na profesionální drá-
hu se dal po válce. 

Během druhé světové války se věnoval studiu na pražské konzer-
vatoři, a přitom pracoval jako totálně nasazený ve skladu Waltrovky 
v Jinonicích. Po večerech potom vystupoval v kabaretu Živé jeviště, 
od roku 1943 v třebíčském divadle a později v Horáckém divadle, 
kde už působil jako téměř profesionální herec a získával zde řadu 
cenných zkušeností o klasickém divadle.  

Krátce po válce dostal rozkaz k nástupu na povinnou prezenční 
službu. Jako činný umělec měl ale možnost vstoupit do Armádního 
uměleckého souboru, kde se také poprvé setkal s Miroslavem Hor-
níčkem a mnoha dalšími pozdějšími kolegy a přáteli. Později zůstal 
civilním zaměstnancem armády a pracoval v Ústředním divadle čes-
koslovenské armády, kde ho objevil režisér E. F. Burian. Ten ho 
v roce 1947 přivedl do divadla D 34. Tady prošel skutečnou herec-
kou školou, takovou, že v pouhých dvaceti sedmi letech zvládl pře-
svědčivě zahrát sedmdesátiletého otce Goriota. A také celou řadu 
dalších velkých rolí. Mezi roky 1952 a 1966 hrál v Divadle na Vino-
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hradech, a v roce 1966 se stal členem činohry Národního divadla.  
Už v roce 1947 se také poprvé objevil ve filmu Josefa Macha Ni-

kdo nic neví. Jako většina herců si na svoji větší roli musel nějakou 
dobu počkat, ale už v roce 1952 se výrazně představil ve filmu Pla-
vecký mariáš a v roce 1956 uplatnil svůj smysl pro humor a komedii 
ve filmu Kudy kam. O rok později král již zcela komickou roli ve sním-
ku Florenc 13.30. Od té doby se ve filmech a na televizních obrazov-
kách objevoval se železnou pravidelností, a i když si zahrál i několik 
velkých vážných rolí, byl stále častě obsazován hlavně v komediích            
a humorných inscenacích. Velmi často ho obsazoval Martin Frič.  

Jiří Sovák ale uměl díky své herecké průpravě zahrát i role drama-
tické, tragické nebo tragikomické. Měl talent od Boha a naprosto 
nejlépe se cítil v rolích, kde mohl vystupovat naprosto civilně. Jinak 
ze sebe ale uměl udělat i uhlazeného „šviháka“, stejně jako vážnější-
ho a s nadhledem pátrajícího kriminalistu. Režiséři mu rádi dávali 
prostor pro drobné korekce scénářů a v tomto duchu se mu později 
skvěle spolupracovalo s Miroslavem Horníkem v seriálu Byli jednou 
dva písaři i Josefem Kemrem v Chalupářích, kterým právě tito dva 
herci svým přirozeným smyslem pro komedii dodali jejich kouzlo.  

Pravidelně se Dvořák objevoval v nejrůznějších pořadech Česko-
slovenské televize, kde nejčastěji hovořil o svých divadelních a filmo-
vých zážitcích i svých kolezích hercích. V některých případech do-
konce pořady sám provázel, jako moderátor ovšem úspěchy nesklí-
zel. Zato jako herec patřil ve druhé polovině 20. století k těm skuteč-
ně nejlepším.  
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Jan Werich  
6. únor 1905 – 31. říjen 1980 

 
Mistr v užívání češtiny, jejích dvojsmyslů a mnohočetných významů, 
člověk s přirozeným humorem a dobrotou v srdci i úsměvu, mistr 
satiry, který se nebál říkat to, co si myslí, a myslet si to, co se právě 
nenosilo. Tento svůj jedinečný talent prokázal dokonce i v tak netra-
dičním způsobu projevu, jaký uplatňovali s Voskovcem a později 
Horníčkem při svých forbínách. Ty se často díky jejich jedinečným 
projevům protáhly i na desítky minut, a přesto je lidé měli rádi                
a někteří pak chodili jenom kvůli nim. 

Jan Werich se narodil do rodiny pojišťovacího úředníka, který se  
o něj po rozvodu staral sám. Jen v době první světové války, kdy 
musel otec na bojiště, se o něj musela postarat matka. Sám často 
hodnotil, že jeho velkou nevýhodou bylo být jedináčkem. Chyběl mu 
někdo na hádání, a tak se nejspíš naučil hádat sám se sebou. 

Vystudoval Masarykovo gymnázium v Praze a tam se kromě jiné-
ho také poprvé setkal a seznámil s Jiřím Voskovcem, s nímž ho po 
dlouhá léta, vlastně po celý život, pojilo velmi silné přátelství. Pozdě-
ji studoval práva, ale právníkem se nikdy nestal. Od roku 1926 spolu 
pracovali v Voskovcem v časopisu Přerod, ale měli mnohem větší 
plány. Nedlouho poté začali spolupracovat s divadlem, které vlastně 
založil Devětsil, a ze kterého se nakonec stalo Osvobozené divadlo. 
Vznikly tak spojené nádoby – Osvobozené divadlo se stalo divadlem 
Voskovce a Wericha a Werich a Voskovec se stali Osvobozeným di-
vadlem. Následovala léta jejich největších úspěchů. Prvním z nich 
byla Vest pocket revue, která čerpala hned z několika žánrů malých 
forem. 

Později se na toto revue snažili několikrát navázat, ovšem 
s různými výsledky. Nicméně hráli a fungovali spolu na české diva-
delní scéně až do roku 1938, krátce pod hlavičkou Spoutané divadlo, 
když se blížila válka. V tomto období vznikla i jedna z jejich nejúspěš-
nějších her Balada z hadrů. Po krátkém návratů do Osvobozeného 
divadla musel Werich i s Voskovcem a také třetím velkým společní-
kem Jaroslavem Ježkem opustit Československo. Druhou světovou 
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válku přežili ve Spojených státech. Tam se pokoušeli o hereckou 
kariéru a nakonec skončili v emigračním rozhlasovém pořadu Hlas 
Evropy. 

Po válce se vrátili zpět, již bez Ježka, který zemřel. Voskovec se 
nedokázal přizpůsobit, a tak znovu odešel do zahraničí do emigrace. 
Werich zůstal a potýkal se s novým režimem. Werich střídal divadla 
a nakonec založil Divadlo Voskovce a Wericha, kde se jeho nový 
partnerem stal Miroslav Horníček. Werich se ale nebál hovořit proti 
režimu. 

Hned několikrát nesměl veřejně vystupovat a vydávat prohlášení. 
Například v roce 1968 podepsal Dva tisíce slov. Jeho vila na Kampě, 
kam se stahovala celá řada velkých i začínajících umělců, byla pod 
neustálým dohledem bezpečnosti. Až později, po několika letech 
beznaděje nad vlastní nečinností, si začal dávat pozor a raději držel 
jazyk za zuby. Někteří ho tak odsuzují za účast na akci Anticharty, 
kterou ale museli podepsat i mnozí jiní, aby mohli pracovat.  

Jan Werich byl nejen divadelní a filmový herec, ale také scénáris-
ta a spisovatel. Spolu s Voskovcem vytvořili scénáře i hlavní role ve 
filmech Pudr a benzín, Peníze nebo život, U nás v Kocourkově, Hej 
rup! nebo Světa patří nám. Sám se objevil i v dalších poválečných 
filmech, z nichž vynikají Císařův pekař a Pekařův císař nebo Byl jed-
nou jeden král… Kromě toho hrál i v řadě televizních inscenací a ně-
kolika seriálech. Byl zkrátka umělec v mnoha směrech. 
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Stela Zázvorková  
14. duben 1922 – 18. květen 2005 

 
Svérázná žena, která dokázala i v humorné roli působit tak ostře, 
jako by se hádala s celým světem. Jinak ale uměla zahrát role prak-
ticky jakékoliv. Podle všeho nehrála nikdy princeznu, zato několik 
královen, hlavně chův, dál několik matek, vdov, osamělých žen, ve-
doucích, uklízeček a tak dál, a k tomu to byly hlavně šlechtičny, klep-
ny, velmi energické manželky a sousedky, ale na druhé straně i milé 
babičky. V mnoha filmech si zahrála především menší nebo vedlejší 
role. Ale i v nich jednoduše vynikala svým hereckým výrazem. A ten 
si ponechala po celý život, i do těch nejposlednějších rolí. 

Stella Zázvorková pocházela z umělecky a kulturně vzdělané rodi-
ny. Její otec byl významným architektem, bratr se stal známým scé-
nografem a matka byla módní návrhářka. Na konzervatoř ale nada-
ná Stella, pojmenovaná po románů slavného francouzského spisova-
tele Camilla Flammariona, nedostala. Rodiče ji proto dostali na in-
ternátní anglickou školu, kde se zdokonalila hlavně v jazycích. Prý 
jich, včetně latiny, uměla sedm. V roce 1939 se dostala na polopro-
fesionální hereckou školu E. F. Buriana, kde se konečně přiblížila ke 
svému hereckému snu. Jako několik jejích pozdějších kolegů se nej-
prve objevovala v Dětském divadle Míly Mellanové, po válce se krát-
ce objevila v Divadle Větrník, potom se přesunula plynule do Divadla 
satiry, na přelomu let 1949 a 1950 působila v Realistickém divadle, 
potom pět let v Divadle D 34 , mezi roky 1955 a 1962 v ABC a odtud 
plynule přešla do Městských divadel pražských, kde působila až do 
roku 1993. 

Hlavní slávu si vydobyla ve filmu a televizi. Poprvé se před kame-
rami objevila v bezvýznamné úloze obyčejné prodavačky ve filmu 
Šťastnou cestu, kde ztvárnila prodavačku v Bílé labuti. Hned napopr-
vé zaujala a od té doby se zařadila mezi nejobsazovanější herečky ve 
filmu a televizi. Mnoho rolí bylo malých, ale za to natolik výrazných, 
že je nelze opomenout. Tak třeba její prostitutka s bičem u feldkurá-
ta Katze ve Švejkovi se objevuje ve filmu jen dvě minuty, ale vybaví 
si ji každý, kdo film někdy viděl. 
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K větším rolím patřily především ty v populárních komediích nebo 
pohádkách. Tak třeba v komedii Tři chlapi v chalupě představovala 
starou opuštěnou vdovu, která „usilovala“ o Lubomíra Lipského                  
a v pokračování Tři chlapi na cestách potom zazářila jako žárlivá 
manželka Vlastimila Brodského. Znalci filmu pak často vzpomínají na 
roli matky Boháčkové v Utrpení mladého Boháčka. No a nesmíme 
zapomenout ani na roli paní Novákové z oblíbených komedií Zítra to 
roztočíme, drahoušku! a Co je doma, to se počítá. 

Vedle filmů se objevovala často také v seriálech, a to 
v nejrůznějších úlohách. Diváci ji tak mohli vidět Písni pro Rudolfa 
III., Hříšných lidech města pražského, Nemocnici na kraji města, Ara-
bele, Létajícím Čestmírovi nebo Životě na zámku. Celkem ji mohli 
vidět diváci v téměř dvou stech filmech a víc než čtyřiceti seriálech. 

 Krátce byla provdána za Miloše Kopeckého, s nímž se potkala 
v Divadle Větrník. Už po roce ale byli rozvedeni, a to i přes to, že se 
jim narodila dcera Jana. Ta spáchala v pouhých osmnácti letech se-
bevraždu, což ale oba herce, kteří i po rozvodu zůstali přáteli a něko-
likrát si spolu zahráli – dokonce i manžele, ještě víc přiblížilo. Jako 
herečka se naposledy objevila v roce 2001 v jednom z dílů seriálu 
Černí andělé, ve filmu potom v roce svého úmrtí, a to v komedii Hru-
beš a Mareš jsou kamarádi do deště.  
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Felix Holzmann 
8. červenec 1921 – 13. září 2002 

 
Pruhované tričko, zelená nebo béžová hučka na hlavě, červený šátek 
kolem krku a silné kulaté brýle s masivními černými obroučkami, 
k tomu nejčastěji volný odřený plášť nebo jednoduché sako do pasu 
a k němu elegantní slamák – to podle aktuální role. To byly nejčastě-
jší kostýmy, v jakých se Felix Holzmann ukazoval na veřejnosti. Jistě 
si ho všichni ihned vybavíte. A spolu s ním i humoristické scénky jako 
Skleróza, Rozvod, V restauraci, Statistika, Seznamovací kalendář, 
Včera, dnes a zítra a mnoho dalších. Prosadil se jako svérázný humo-
rista s jasným osobitým profilem. 

Na rozdíl od jiných nebyl nikdy profesionálním divadelním ani 
televizním hercem, přesto si právě díky osobitosti dokázal vydobýt 
své místo v mnoha zábavních programech. V Ústí nad Labem vystu-
doval obchodní školu, protože z něj otec chtěl mít úspěšného podni-
katele, jakým sám byl. Holzmanna to ovšem už od mládí táhlo spíš 
k divadlu a cirkusu. Holzmann se našel ve svých idolech Werichovi, 
Burianovi a k nim si ještě přidal trochu toho klaunství z cirkusů. 
Ostatně jeho kostým byl inspirován právě kostýmy Wericha a Hor-
níčka, v nichž vystupovali v Baladě z hadrů a Těžké Barboře.  

Po skončení druhé světové války střídal Holzmann zaměstnání, 
ale věnoval se i vystupování v různých estrádách. Tehdy se setkal 
s příležitostným estrádním umělcem a konferenciérem Františkem 
Budínským, s ním vytvořil plejádu zábavných vystoupení a scének. 
Brzy zaujali také redakci Československé televize a jejich scénky do-
staly prostor před kamerami. Byly založeny na pečlivě připraveném 
monologu, který si hrál s češtinou a jejími dvojsmysly, ty uchopoval 
a dále zpracovával. Hlavní úlohu měl přitom vždycky samotný 
Holzmann, který hrál zmatkáře a popletu, pomaleji chápajícího, kte-
rý svůj údiv nad nejrůznějšími věcmi ještě podtrhával zvláštně zvýše-
nými koncovkami hlasu. Budínský, a později další Holzmannovi part-
neři, hrál vždy pouze úlohu přihrávače. Zajímavé je, že Holzmannův 
projev se omezoval v podstatě zásadně na verbální vyjádření, pohy-
bově se Holzmann v podstatě neprojevoval. 
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Budín se na rozdíl od Holzmanna nehodlal vzdát svého zaměstná-
ní, a tak jejich spolupráce skončila. Holzmann se přestěhoval do Pra-
hy a dál se věnoval svým vystoupením, která doprovázela řadu tele-
vizních pořadů. Brzy se bez něj neobešly například silvestrovské po-
řady, ten první byl v roce 1967. Vystoupil také v několika show 
s Karlem Gottem a tak dále. Kromě Gotta se jeho přihrávači stali 
například Viktor Maurer, Lubomír Lipský, Milan Neděla, Jiří Bruder, 
Zdeněk Dítě nebo Iva Janžurová a zahrál si i s Miloslavem Šimkem.  

V roce 1945 se poprvé oženil a z manželství přišla na svět jeho 
dcera Irena, jejíž vzpomínky zaznamenal po Holzmannově smrti On-
dřej Suchý. Když v roce 1970 manželka spáchala sebevraždu, začal 
působit také na zájezdech v NDR. Jako rodilý Němec z pohraničí ne-
měl s účinkováním v tomto jazyce nejmenší potíže. Později se zde 
seznámil se svojí druhou manželkou Barbarou „Bärbel“ Greifovou, 
zpěvačkou a konferenciérkou. Po svatbě se rozhodl natrvalo usadit 
v Německu a do Československa, později České republiky, už jenom 
dojížděl. Ještě v roce 1997 vystoupil na rockovém festivalu 
v Trutnově. Ani v pozdním věku ale nepřestával pracovat a jezdil se 
svojí ženou a jejich společnou show na dálkové zaoceánské plavby.  
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Josef Alois Náhlovský 
15. prosinec 1949 – 7. duben 2022 

 
Tento „poslední Krušnohorec“, jak se sám nazýval podle jím smyšle-
ného starobylého národa Krušnohorců, byl synonymem kvalitní              
a inteligentní zábavy. Jako bývalý pedagog měl jedinečný způsob 
užívání jazyka, ze kterého uměl vytěžit všechny jeho kličky, zákruty  
a dvojsmysly. Mimo to měl jedinečný smysl pro satiru jak 
v písemném, tak i verbálním projevu. A to nehovořím o umění udě-
lat si legraci sám ze sebe. 

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Pur-
kyně, kde se věnoval českému jazyku. Už od malička ale oplýval hu-
morem a dráha pedagoga nebyla pro něj. Namísto toho se dostal ke 
kapele Fešáci, jejíž koncerty uváděl spolu s bavičem Petrem Novot-
ným. Postupně se z něj tak stal kvalitní konferenciér, a když se v 80. 
letech seznámil s Josefem Mladým, vytvořili spolu jedinečnou humo-
ristickou dvojici. V té hrál Josef Náhlovský rádoby retardovaného 
intelektuála s řadou problémů, zatímco Mladý zde působil roli jeho 
pečlivého opatrovníka.  

Spolu jezdili na zájezdová turné po divadlech a kulturních domech 
a později vytvořili celou řadu scének v různých televizních pořadech, 
včetně několik silvestrovských večerů. Náhlovský byl z této dvojice 
ten úspěšnější. Kromě Josefa Malého vytvořil také krásné scénky 
s Karlem Šípem, a to jak v jeho televizních pořadech, tak i v několika 
zájezdových představeních.  

Vedle estrádní činnosti se osvědčil také jako scénárista a herec. 
Překvapivě si ale zahrál jen v několika filmech a seriálech, i když byl 
přímo ukázkovým hercem humoristou. Nejznámější je jeho traktoris-
ta z filmu Jak se krotí krokodýli, nicméně Náhlovského živelný a hlav-
ně mluveným slovem vyjadřovaný humor byl nejspíš pro režiséry 
příliš nespoutaný a těžko uchopitelný. 

Josef Náhlovský si získal u lidí oblibu pro svoji přirozenost, velký 
smysl pro humor a umění vtáhnout do děje i diváky samotné. Byl 
oblíbeným hostem televizních pořadů i estrád a v řadě případů se 
podílel na jejich tvorbě. I když se vždy řídil naplánovaným scénářem, 
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jeho projev byl tak plynulý a nestrojený, že to nikdo nepoznal. Ně-
které své repliky, zejména ty pohádkové, potom využil i ve svých 
knihách Ve vazbě a Vykutálený pohádky. Satiricky laděná je jeho 
Krušnohorská kronika o fiktivním národu Krušnohorců, za jehož po-
tomka se vydával. Šlo o formu vyjádření jeho lásky k rodnému kraji.  
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Miloslav Šimek  
7. březen 1940 – 16. únor 2004 

 
Netroufám si v dnešní době tvrdit už nic s jistotou, ale v tomto pří-
padě snad mohu udělat výjimku a prohlásit, že jméno Miloslava Šim-
ka zná každý od studentských let. A spolu s ním i Jiřího Grossmanna 
a jeho další partnery, s nimiž po dlouhá desetiletí vystupoval před 
obecenstvem v humorných programech, pásmech a scénkách.  

Protože měl velmi špatný kádrový profil, nemohl se stát právní-
kem, což byl původně jeho cíl. Vystudoval proto Pedagogický institut 
a po jeho ukončení se stal učitelem dějepisu, češtiny a výtvarné vý-
chovy. Nutno přiznat, že jeho vzdělání ho v budoucnu významně 
ovlivnilo, protože převážná část jeho humoru byla postavena právě 
na slovních hříčkách, dvojsmyslech, češtinských obratech a mnoha 
dalších jazykových prostředcích, kombinovaných se smyslem pro 
humor, ostrou satirou a schopností vnímat okolí a reagovat na něj.  

Vnitřně ho to táhlo k umění, a tak už během školy spolupracoval 
s Československým svazem mládeže. V rámci něj pomáhal zakládat               
i klub Olympik, kam do jednoho pásma hledali s Vladimírem Bystro-
vem hudební doprovod. Volba padla na kapelu Dixi Party, kterou si 
pozvali na konkurz. Jejím členem byl i hráč na několik hudebních 
nástrojů Jiří Grossmann, se kterým se tak Šimek seznámil. 
V přestávkách se dávali do řeči a padli si do noty. Zjistili, že mají po-
dobné názory na umění i smysl pro humor a brzy se začali scházet                  
i mimo klub. Jejich pozdější dlouholetá spolupráce začala povídkami, 
přešla ve scénáře a nakonec skončila účinkováním v divadle. 

Oba byli ve stejnou dobu povoláni na vojnu a museli se tak na čas 
rozdělit. Zatímco Grossmann se jako výkonný umělec dostal do AU-
Su, Šimek nastoupil u spojařů v pražské Ruzyni. Nudná rutina mu 
ovšem nevyhovovala, a tak se rozhodl vytěžit i z vojny to nejlepší, co 
šlo. U svého útvaru tak brzy založil nový umělecký soubor pod zkrat-
kou VOJ, tedy Vojenské jeviště. Grossmann se za ním nedlouho poté 
nechal na vlastní žádost přeložit a spolupráce pokračovala dál. Bo-
hužel už během vojny zjistili Grossmannovi nevyléčitelnou chorobu, 
na kterou v pouhých třiceti letech zemřel.  
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S Grossmannem tvořili dokonalou humoristickou dvojici, která 
zaujala Jiřího Suchého a ten přizval jak Grossmann tak Šimka ke spo-
lupráci do Semaforu. Jiří Šlitr měl původně vůči jejich humoru výhra-
dy, ale brzy se ukázalo, že divákům se jejich pásma velmi líbí. Nako-
nec dostali vlastní prostor, kde kromě nich vystupovali taky známí 
semaforští zpěváci. Skutečný nárůst jejich popularity nastal, když 
začal režisér Ján Roháč natáčet jejich pořady pro televizi a vydavatel-
ství Panton je nahrávalo na gramofonové desky. Vznikly tak jedineč-
né záznamy jejich Návštěvních dnů, Besídek zvláštní školy a dalších 
programů, jejichž součástí bylo mimo jiné i autorské čtení dodnes 
populárních humorných povídek této dvojice.  

Po smrti Grossmanna hledal nového partnera, s nímž by mohl 
pokračovat v podobném duchu. Nejprve se jeho uměleckými partne-
ry stali Luděk Sobota a Petr Nárožný, později také Jiří Krampol a pří-
ležitostně se objevoval také po boku Uršuly Klukové. Spolu s novými 
partnery se ovšem změnila i povaha Šimkových scénářů, které se 
stále víc blížily televizním estrádám. Tato forma zábavy se ale vymy-
kala zaměření Semaforu, a tak musel Šimek z divadla odejít.  

Po odchodu ze Semaforu si založil Šimek vlastní divadlo, které 
pojmenoval Jiřího Grossmanna na počet svého zesnulého přítele. 
Zde pracoval a vystupoval až do konce svého života. Jeho poslední 
partnerkou se stala Zuzana Bubílková, s níž dlouho pracoval hlavně 
na politicko-satirických vystoupeních pro televizi. V tomto odvětví 
dosáhl nejvyšší možné dokonalosti.  
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Vladimír Dvořák  
14. květen 1925 – 28. prosinec 1999 

 
ON: „Mám pro vás překvapení, kolegyně. Pozval jsem Velkokozlovic-
kou Popovku. 
ONA: Chcete říct Velkopopovickou Kozlovku? 
ON: Správně. Já si vám v poslední době nic nepamatuju. Já se na-
chladím, přijdu do lékárny, já si vám nevzpomenu na slovo acylpyrin, 
a musím říkat „Prosím vás, dejte mi acidumacetylsalicylicum“! 
 
To je jen krátká ukázka nevšedního humoru, který dokázal tak bri-
lantně předvádět Vladimír Dvořák. V tomto případě se jedná o scén-
ku, kterou předvedli s Jiřinou Bohdalovou v jednom z dílů kdysi po-
pulárního televizního pořadu Televarieté. Ten je dnes jeho nejzná-
mějším odkazem, i když zábavních pořadů měl na svém kontě mno-
hem více. A nejen jich. 

Byl příkladem důstojného konferenciéra s nadhledem, přiroze-
ným šarmem, uhlazeným chováním a přitom svěžím a zároveň přiro-
zeným humorem, předkládaným s lehkostí a glancem, nenásilně. 
Původně studoval Fakultu žurnalistiky Vysoké školy politické a soci-
ální, ale protože osnovy neodpovídaly jeho názorům a představám, 
už za rok přešel na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Studium 
sociologie a estetiky ho ovšem přestalo bavit už ve druhém ročníku, 
takže nikdy vysokou školu nedokončil. Jen málokdo ví, že začínal 
opravdu jako novinář v Mladé frontě a později jako zaměstnanec 
Československého rozhlasu. Chvílí byl zaměstnán ve vedení Gramo-
fonových závodů v Loděnici, ale pokud jde o jeho kariéru konferenci-
éra, ta začíná v roce 1951, kdy začal působit v národním podniku 
Československé cirkusy, varieté a lunaparky. Odtud už bylo jen kou-
sek k herecké kariéře.  

Jako herec začal působit o rok později v Divadle estrády a satiry,  
a protože byl dobrý, dostal se záhy i k několika vedlejším filmovým 
rolím. V roce 1956 definitivně zakotvil v Československé televizi, a to 
jako scénárista zábavních pořadů. Ty ho provázely zbytkem celé 
kariéry. Ve stejném roce také poprvé vystoupil s Jiřinou Bohdalovou. 
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Jejich skvělá spolupráce ale začala až o dost let později. Po několika 
filmech, z nichž poslední byl Až přijde kocour v roce 1963, se začal 
věnovat výhradně scénáristické tvorbě a korekcím zábavních pořa-
dů. Před televizi se vracel už jen výjimečně v menších, hlavně seriá-
lových rolích, hlavně ale jako bavič. 

V roce 1968 se stal šéfredaktorem Hlavní redakce zábavních pořa-
dů České televize. V této úloze se cítil vůbec nejlépe – a díky své 
apolitičnosti zachránil řadu lidí v redakci před vyhozením. Neodradi-
la ho ani politická cenzura v následujících letech a fakt, že musel své 
scénáře předkládat ke kontrole. To byl případ i populárního pořadu 
Televarieté, který se hrál už od roku 1971, právě na Dvořákův námět 
a scénář. Točilo se v Mělníce, později v Kutné Hoře. V roce 1976 měl 
pořad namále, ale Dvořák se nevzdal a zapojil do něj humor. Od ro-
ku 1977 se tak objevoval před diváky po boku Jiřiny Bohdalové. Je-
jich společné scénky jsou dnes již klasikou. Odmítl ovšem vstoupit 
do KSČ, a tak směl nadále působit pouze jako řadový dramaturg               
a moderátor.  

Méně se ví, že Dvořák se kromě scenáristiky, konferenciérování 
zábavních pořadů a herectví věnoval také psaní písňových textů,                
a to dokonce pro takové velké zpěvačky a zpěváky, jakými byli 
Yvetta Simonová, Hana Zagorová, Rudolf Cortés, Milan Chladik, Ka-
rel Hála a dokonce i Karel Gott.  
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Jiří Grossmann 
20. červenec 1941 – 5. prosinec 1971 

 
O některých lidech se říká, že jsou renesanční. Toto označení nazna-
čuje jejich široký rozhled a řadu oborů nebo zájmových činností, 
v nichž vynikají. Příkladem takového renesančního člověka na poli 
zábavního umění byl zcela jednoznačně Jiří Grossmann. Zemřel 
v pouhých třiceti letech na Hodgkinovu chorobu, ale dílo, které po 
sobě zanechal, je neuvěřitelně obsáhlé a pestré. Byl stejně dobrý 
muzikant, textař, divadelní scénárista i komik. Ale pomalu a popořa-
dě. 

Rodiče si přáli, aby se stal stavitelem nebo architektem, a tak ho 
dali studovat na Stavební fakultu ČVUT. Grossmann byla ale duše 
umělecká, a tak školu nedokončil, místo toho se začal naplno věno-
vat umění a vedle toho se nechal zaměstnat jako dělník v Tesle Kar-
lín a později zaměstnanec Poštovní novinové služby. Protože uměl 
hrát na několik nástrojů, začínal jako hudebník v kapele Dixi Party. 
Postupně k tomu přidal i zpěv, pak skládání textů a nakonec herec-
tví. Jednoho dne kapelu pozvali do klubu Olympik, který působil 
v prostorách dnešního Studia Ypsilon v pražské Spálené ulici. Klub 
založil Miloslav Šimek pod hlavičkou Československého svazu mláde-
že, a když s Vladimírem Bystrovem napsali kabaretní pásmo Polot-
rapno, hledali pro něj hudební doprovod. Tak se setkali Grossmann 
se Šimkem a už se nerozdělili. Začali spolu psát povídky a hry. 

Společně narukovali také na vojnu, ale každý jinam. Grossmann 
do AUSu, tedy Armádního uměleckého souboru. Ovšem odloučení 
jim netrvalo dlouho a Grossmann se při nejbližší příležitosti nechal 
přeložit za Šimkem k útvaru spojařů v pražské Ruzyni, kde zatím Ši-
mek založil divadelní souboj VOJ (Vojenské jeviště). Bohužel se už 
tehdy projevila jeho nemoc a po krátkém pobytu ve vojenské ne-
mocnici se na vojnu už nevrátil. Se Šimkem se tak sešli znovu až 
v roce 1965 a začali natrvalo působit jako umělecká dvojice. Nejprve 
v Olympiku, později také ve Sluníčku na Příkopech.  

V roce 1967 je vyzval Jiří Suchý, aby se přidali k jeho Semaforu. 
Tamní účinkování bylo jejich vůbec nejslavnější érou. Zde vznikly 
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jejich Návštěvní dny, Besídky zvláštní školy nebo Večery pro otrlé, 
které spolu nejen psali, ale i uváděli. Grossmann si navíc občas i za-
zpíval a v Semaforu zaznívaly jeho texty, které psal pro Naďu Urbán-
kovou, Pavla Bobka a řadu dalších. Chvíli zde působila i kapela Coun-
try Beat Jiřího Brabce, kterou Grossmann pomáhal zakládat.  

Dvojice Šimek a Grossmann společně vytvořila tehdy nový druh 
zábavního umění, a to té nejvyšší možné kvality. Jejich humor byl 
založen na inteligenci, kráse a ohebnosti českého jazyka, satiře                   
a často i absurdních situacích. Oba přitom uměli pracovat s intonací 
hlasu, jemnými jazykovými nuancemi a při svých estrádních vystou-
peních kombinovali hrané scénky s mluveným slovem a hudebními 
vystoupeními. Často se opírali i o v kabaretu a divadle nezvyklé žán-
ry, jako třeba o své povídky.  

Už v roce 1969 se u Grossmanna znovu projevila jeho choroba. 
Znamenalo to pro něj časté návštěvy u lékaře, později i časté pobyty 
v nemocnici. Svoji smrt zřejmě očekával a sám pro sebe tak nejspíš 
složil známou písničku Nadi Urbánkové „Závidím“. Poslední chvíle 
svého života strávil v nemocnici, s výjimkou představení v Semaforu, 
na které se nechal z nemocnice dovézt, aby se naposledy rozloučil se 
Semaforem, kolegy a publikem. Sanitka ho opět dopravila do ne-
mocnice, odkud už neodešel.  
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Jiří Menzel  
23. únor 1938  – 5. září 2020 

 
Jen málo českých režisérů se může pochlubit cenami 
z mezinárodních festivalů a filmových soutěží. Jiří Menzel se mohl 
pochlubit dokonce Oscarem, cenou, která je považována za nejvyšší 
možné světové ocenění v oblasti režie. A zdaleka se nejednalo                  
o ocenění jediné. Jiří Menzel totiž patřil a vždycky bude patřit mezi 
nejúspěšnější české režiséry.  

I otec Jiřího Menzela Josef Menzel po sobě zanechal nesmrtelný 
odkaz v podobě překrásné sérii dětských knížek o Míšovi Kuličkovi. 
Ten se k tomu živil i jako scénárista, a tak měl malý Jiří Menzel doma 
jednoznačný tvůrčí vzor. Skutečnou školu režie ale získal u dalšího 
velkého mistra Otakara Vávry, u něhož v roce 1962 zakončil svá stu-
dia na pražské FAMU. Na rozdíl od jiných se ovšem nepustil hned 
bezhlavě do vlastních projektů a na skutečný film ve vlastní režii si 
počkal ještě tři roky, kdy dělal asistenta a vyzkoušel si také kameru 
ze druhé strany, tedy jako herec. Až v roce 1965 natočil filmy Zločin 
v dívčí škole a Perličky na dně. V roce 1966 si už troufal na první ce-
lovečerní film podle svého oblíbeného autora Bohumila Hrabala. 
Ostře sledované vlaky se setkaly s úspěchem, a to nejen u nás. Men-
zel si hned na poprvé připsal Oscara. Bylo mu teprve dvacet osm let. 
K Oscaru se přiblížil ještě jednou, a to v roce 1985. 

Do historie filmu se zapsal také jako jeden ze zakladatelů tak zva-
né československé nové vlny. Jako režisér a často i scénárista svých 
filmů si uměl vybírat nadčasové náměty a uměl do nich vetkat hu-
morné okamžiky tak nenásilně, že splývají s dalším dějem, třeba                  
i dramatickým, v jeden celek. Kromě toho uměl Menzel plně využít 
kvalit herců, které si zvolil za představitele jednotlivých rolí a dovedl 
jim i vhodným způsobem popustit uzdu, když to bylo ku prospěchu 
filmu. K tomu měl štěstí na další kolegy, se kterými spolupracoval. 
Mnoho námětů například zpracoval se Zdeňkem Svěrákem, kterého 
zároveň rád obsazoval jako představitele hlavních rolí. 

Menzel měl štěstí na hereckou elitu, kterou měl ve své době 
k dispozici, horší to už ovšem bylo s vládnoucím režimem, s ním 
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Menzel nesouhlasil, a který ho do určité míry omezoval, například 
když další hrabalovský film Skřivánci na niti, který dal Menzel geniál-
ně dohromady z několika Hrabalových povídek, skončil z politických 
důvodů v trezoru. Naštěstí se Menzel orientoval na nepolitická té-
mata, a tak mohl natočit takové výborné filmy, jako je Rozmarné 
léto, Na samotě u lesa, Báječní muži s klikou, Postřižiny, Slavnosti 
sněženek nebo Vesničko má středisková. Na této komedii byl už znát 
snižující se vliv cenzury a Menzel si dovolil i několik „ostřejších hu-
morných výpadů“ na tehdejší společnost (nominován na Oscara). 

Sám sebe označoval za divadelního režiséra, který se k filmu do-
stal náhodou. Každopádně se angažoval i jako divadelní režisér, a to 
nejen v českých divadlech, ale také v Bulharsku a bývalé Jugoslávii. 
Kromě toho se sám objevil v celé řadě filmových a televizních rolí, 
většinou menších, ale také v několika hlavních, třeba jako doktor 
v hororové komedii Upír z Feratu. Jako herec se projevoval civilně, 
nestrojeně a jeho projev nepostrádal prvky komediantství. Často 
hrál i ve vlastních filmech. 

V roce 1977 podepsal Antichartu a na rozdíl od řady jiných se tím 
nikdy netajil s tím, že se jedná o ostudu nikoliv jeho, ale těch, kteří 
režimu sloužili a k podpisu ho donutili. Po roce 1989 se dostal do 
světa a postupně se prosadil jako uznávaný režisér i v zahraničí. Stal 
se členem Americké filmové akademie a ve Francii získal Řád umění 
a literatury. Oženil se až ve svých šedesáti letech. Narodily se mu 
dvě dcery.  
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Zdeněk Podskalský  
18. únor 1923 – 29. říjen 1993 

 
Pokud bychom hledali režiséra, který se věnoval celý život opravdu 
pouze komedii a zábavním pořadům, pak jím byl právě Zdeněk Pod-
skalský, jehož komedie i zábavní pořady nikdy nezestárnou. A co víc 
– můžeme o nich prohlásit, že jsou vyloženě výstavní skříní těch nej-
lepších mistrů a legend působících na poli českého humoru. 

Podskalský se jako malý hoch toužil stát hercem v ochotnickém 
divadle, ovšem narazil na závažnou překážku. Trpěl totiž nepřekona-
telnou trémou. Svých snů o práci v umění se ale nemínil vzdát, a tak 
po gymnáziu a hlavně po druhé světové válce nastoupil nejen na 
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, ale zároveň i na FAMU, kte-
rou studoval v letech 1947 – 1950. V roce 1951 začal studovat na 
Vysoké filmové škole v Moskvě, kde se stal kandidátem estetických 
věd.  

Když se vrátil zpátky, pustil se ihned od práce a v barrandovských 
studiích začala pracovat jako režisér různých televizních pásem                    
a her. Práce ho bavila a časem se vypracoval na mistra televizních 
estrád a pořadů. Mnohem víc ho ovšem lákalo natáčení televizních 
komedií. V tomto žánru se poprvé představil nejen jako režisér, ale 
také jako spoluscénárista s Vladimírem Brodským komedií Mezi ne-
bem a zemí. Prorazil až o rok později, a to komedií na faustovské 
téma Kam čert nemůže. S výjimkou několika filmů následoval sled 
velmi úspěšných komedií, založených většinou na jednoduchých 
motivech okoukaných ze života. U řady z nich se Podskalský podílel 
také na scénáři a vždycky sázel na kvalitu a umění herců, které obsa-
zoval.  

Mezi jeho favority patřil zejména Vlastimil Brodský a Jana Brej-
chová, které obsadil hned v několika svých filmech. Kromě jiného 
také do filmového muzikálu Noc na Karlštejně, kde si zahráli Karla IV. 
a jeho ženu Elišku Pomořanskou. Hudba byla jedním z dalších prvků, 
které Podskalský rád ve svých komediích používal a řadu z nich do-
vedl právě až na hranici muzikálu, svého oblíbeného žánru.  

Mezi jeho nejúspěšnější komedie patří Ženu ani květinou neuho-
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díš, Sedm žen Alfonse Karáska, Ďábelské líbánky – opět s Brejchovou 
a Brodským v hlavních rolích, Drahé tety a já, Kulový blesk, Trhák či 
volná trilogie Ohnivé ženy. Za průlom v jeho tvorbě je ale považová-
na nesmrtelná komedie Světáci, kde Podkalský využil vcelku jedno-
duchý motiv a i díky skvělému obsazení ho dovedl k dokonalosti.  

Už na začátku 60. let předvedl, co dovede nejen jako režisér ve 
filmu, ale i v oblasti televizní zábavy. Pod jeho vedením vznikaly nej-
různější inscenace a přímé přenosy, zábavní a hudební pořady, re-
vue i celá zábavní pásma. Mimo jiné režíroval několik silvestrovských 
pořadů, které patřily vůbec k nejlepším, a jejichž součástí byla řada 
dnes již notoricky známých humorných scének s nejlepším možným 
obsazením.  

Napsal celou řadu scénářů, z nichž velkou část sám přivedl jako 
režisér k životu. Vedle toho se občas angažoval i jako režisér divadel-
ní, ale pouze okrajově. Stejně tak výjimečně souhlasil s tím, že se 
objeví i na druhé straně kamery jako herec, ovšem vždy jen v malých 
rolích. 

Dnes si práce Zdeňka Podskalského velmi vážíme, odborná kritika 
ho ale za jeho života kritizovala pro jeho zálibu v lehkém humorném 
žánru namísto náročnějších témat. Naštěstí pro nás se tento velmi 
inteligentní člověk nikdy nenechal zviklat, a tak se dnes můžeme 
z jeho práce těšit i my.  
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Eduard Hrubeš 
27. prosinec 1936 – 22. srpen 2021 

 
Jako malý jsem jeho populární televizní pořad Tak neváhej a toč! 
měl ve svém pravidelném programu a nevynechal jsem snad jediný 
díl. Byl prototypem intelektuálního baviče a konferenciéra či mode-
rátora zároveň.  

Eduard Hrubeš vyrůstal v hudebním prostředí už od malička, a to 
zásluhou svého otce, který působil dlouho jako operní barytonista 
v brněnské Janáčově opeře. Ten neměl původně v plánu, aby jeho 
syn byl po něm a věnoval se hudební kariéře, ale žil v představě, že 
se z Eduarda Hrubeše stane diplomat. Nechal ho proto studovat na 
francouzském gymnáziu a vedl ho především k výuce jazyků.                   
A opravdu – kromě francouzštiny se naučil hovořit plynně německy, 
anglicky, polsky a slovensky i rusky, dokonce ovládal latinu. Diplo-
matickou dráhu ale v plánech neměl. 

Vedle jazyků měl také hudební talent po otci a již od dětství se 
věnoval hře na několik hudebních nástrojů. Uměl na klavír a trubku, 
naučil se na kytaru a banjo a zároveň s tím se naučil také hudební 
teorii. Když mu lékaři zakázali pro chatrné zdraví studium na Vojen-
ské technické akademii Antonína Zápotockého, přihlásil se na Vyso-
kou školu zemědělskou, ale tu po dvou letech opustil a odešel na 
povinnou prezenční službu. Tam založil kapelu Vojenský polyekran               
a poprvé tak vstoupil do svět kultury.  

Po válce se pokusil vrátit na školu, ale nevydržel tam a místo toho 
se přihlásil na FAMU na obor filmové a televizní publicistiky. Ještě 
během studií pracoval v Armádní redakci Československé televize              
a začal moderovat v rozhlase. Studium ale neukončil, protože stu-
dentský film, kterým měl absolvovat, měl vojenskou tématiku                  
a v roce 1968, po obsazení vojsky Varšavské smlouvy, ho neměl 
možnost dokončit.  

Dlouho se po jeho boku objevovaly konferenciérky a moderátor-
ky Štěpánka Řeháková a Saskie Burešová, s nimi uváděl populární 
pořad pro vojáky Poštovní schránka. Další oblíbený pořad Pokus pro 
dva moderoval s Olgou Čuříkovou a v roce 1971 se objevil i jako kon-
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ferenciér v Silvestru 71 po boku Pavla Landovského. Tou dobou už 
ale nebyl zaměstnancem televize, dobrovolně odešel už v roce 1970.  

Jako moderátor se uplatnil i ve slavném Kinoautomatu, který byl 
po úspěchu na Expo 1967 přesunut do Prahy do Světozoru. Vedle 
toho uváděl koncerty Greenhornů, Tanečního orchestru českoslo-
venské televize, Orchestru Václava Hybše, Orchestru Ladislava Štai-
dla, KTO, Komety a dalších, k tomu moderoval různé plesy, taneční 
zábavy a hudební pořady. A v roce 1978 začala jeho úspěšná spolu-
práce s dechovou kapelou Velkopopovická Kozlovka, kde hrál, po-
máhal dávat dohromady repertoár a později ji také vedl. Dlouho 
provázel festival Středoevropský jazzový most. 

Do televize se vrátil krátce před revolucí, kdy se podílel jako scé-
nárista na pořadech Marie Rottrové a kdy začal od roku 1985 mode-
rovat Kavárničku dříve narozených. Největší popularitu si ale získal 
právě zmíněným pořadem Tak neváhej a toč! Tento zábavný pořad 
běžel v televizi celkem dvanáct let a v roce 1997 získal pro svoji oblí-
benost cenu v divácké anketě TýTý.  
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Iveta Bartošová  
8. duben 1966 – 29. duben 2014 

 
Vystupovat začala už v roce 1982 s kapelou Dianthus a již o rok poz-
ději vyhrála v okresním kole Talentu v Novém Jičíně a druhé místo 
v kole krajském. Zároveň se jí podařilo vyhrát druhé místo i v soutěži 
Zlatá loutna a dostala se na festival Mladé písně v Jihlavě, kde se 
uchytila na čtvrtém místě. Zde se také poprvé setkala s Petrem Se-
pešim, a protože si „padli do noty“, začala jejich spolupráce. Nedlou-
ho poté se zrodily jejich první společné hity „Červenám“, „Knoflíky 
lásky“ nebo „Medové sny“. Bohužel už 29. července Sepeši tragicky 
zemřel. Na scénu se vrátila jako členka skupiny Balet a potom násle-
dovalo úspěšné působení se skupinou Kroky Františka Janečka, s níž 
nazpívala například svůj velký hit „Léto“. V roce 1987 se dostala 
k orchestru Ladislava Štaidla. Ten se nakonec stal jejím dlouholetým 
partnerem. V roce 1996 se jim narodil syn Artur.  

Od roku 1997 se Bartošová stala také muzikálovou herečkou, 
když začala účinkovat ve slavném Svobodově muzikálu „Dracula“, 
později se objevila ještě v muzikálech „Monte Cristo“, slovenské 
verzi „Pomády“, v „Johance z Arku“, „Miss Saigon“ a „Bídnících“. Její 
popularita v té době silně kolísala. „Johanka z Arku“ byla dokonce 
kvůli nezájmu stažena z repertoáru divadla už po 11 představeních. 
Přesto se dokázala dostat znovu do formy a vysoko na žebříčky hit-
parád. 

V roce 1998 vydala kvalitní album „Ve jménu lásky“, kde jsou kro-
mě stejnojmenné písně také hity „Nekonečná“ a „Tři oříšky“. O rok 
později za toto album dostala platinovou a dvojplatinovou desku. 
Následovala zlatá alba „Bílý kámen“ a „Jedna jediná“. Po roce 2002 
začala její popularita opět klesat díky skandálům v osobním životě. 
Většina jejích dalších alb byla řadová a v roce 2006 ohlásila přestáv-
ku. V roce 2007 se objevila na několika koncertech, kvůli závislosti 
na antidepresivech. Úplně se ale nikdy nevzpamatovala a přidaly se   
i potíže s alkoholem. 

Rok 2008 znamenal pro Ivetu Bartošovou velký návrat. Vydala 
úspěšné trojalbum „Platinum collection“ a na Slovensku vyšel její 
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výběr „Gold“. V Čechách i na Slovensku také proběhlo její úspěšné 
turné „Jsem zpátky“. Ve stejný rok se ještě stihla oženit Jiřím Pome-
jem a stát se Skokanem roku v Českém slavíkovi, když se z 18. místa 
dostala na 5. Hned v příštím roce vyhrála anketu „TýTý“ a ve sloven-
ské taneční soutěži Let´s Dance 3 se dostala na 4. místo. V muzikálu 
„Děti ráje“, který měl být jejím návratem k muzikálům, se nakonec 
neobjevila a navíc se rozvedla s Jiřím Pomejem. Opět se dostavily její 
problémy se závislostí a ty ji neopustily až do konce života. Poslední 
velký pokus nastal se vznikem televize „Pětka“ v roce 2012, která 
vysílala dosti bulvární reality show o jejím životě. S koncem televize 
se ale zastavil i její opětovný vzestup v kariéře. Znovu se začala pro-
sazovat v roce 2013, i díky výrazné pomoci jejího nového manžela 
Josefa Rychtáře. Bartošová natočila vlastní Vánoční pořad pro televi-
zi Barandov, objevila se v silvestrovském pořadu této televize a zalo-
žila novou kapelu, s níž vystoupila poprvé ve Svitavách v listopadu 
téhož roku. Během tohoto období se objevila na několika dalších 
akcích a všemi byla hodnocena velmi pozitivně, především proto, že 
většinu z nich odzpívala naživo. Bohužel po operaci zubů se zhoršila 
její výslovnost a připojily se i další zdravotní problémy. 29. dubna 
2014 si nakonec vzala život skokem pod vlak v blízkosti svého bydliš-
tě. 
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Karel Gott 
14. červenec 1939 – 1. říjen 2019 

 
„Božský Kája“ byl natolik populární osobností české hudby, že ho 
není třeba blíže představovat. Už od začátku si získal popularitu 
svým příjemným zevnějškem, ale hlavně svým neuvěřitelným hla-
sem. A je pravdou, že mu k úspěchu pomáhal i kvalitní hudební re-
pertoár, na kterém měli podíl přední čeští skladatelé a textaři.  

Jeho kariéra vůbec neměla směřovat k piedestalu nejlepšího čes-
kého zpěváky 20. století, což je titul, který si vysloužil čtyřiceti dvě-
ma zlatými a Českými slavíky, víc než sto dvaceti televizními oceně-
ními, dvaatřiceti zlatými a jednou diamantovou deskou i dvěma ce-
nami Anděl, ale měla vést ke kariéře malíře. Gott se totiž původně 
zabýval hlavně malováním, a když se mu nepodařilo dostat na školu, 
šel se vyučit elektromontérem. V době volna se věnoval hudbě,                 
a když zjistil, že má talent, přihlásil se na konzervatoř. Počátky jeho 
kariéry ovšem nebyly jednoduché. 

V 50. letech začal jako zpěvák vystupovat a často se hlásil na růz-
né pěvecké soutěže. Kupodivu odborné poroty nebyly z jeho projevu 
nijak uchváceny, ale v roce 1957 si ho všimlo několik lidí a získal tak 
angažmá v několik pražských kavárnách, kde vystupoval s živou hud-
bou. Tím se z něj stal profesionální umělec. 

První vítězství získal pod pseudonymem Karel Matějíček v roce 
1958 v soutěži amatérských zpěváků. Protože měl stále více vystou-
pení, odešel o dva roky později z ČKD a věnoval se jen umělecké 
dráze. Nakonec vystudoval na konzervatoři operní zpěv, který byl 
součástí jeho repertoáru po mnoho let, i když pouze okrajově.                  
U diváků ovšem vzbuzoval spíš rozpaky, protože jeho zjev ani výběr 
písní nebyl tehdy běžný. Na správnou cestu ho dostala až éra swingu 
a především angažmá v divadle Semafor. Některé písně, které zde 
nazpíval, například Zuzana není pro nikoho doma, se stávaly hity               
a vládly nejvyšším příčkám popularity. Díky nim získal v roce 1963 
svého prvního Zlatého slavíka.  

V roce 1965 Semafor opustil a dal se dohromady s Jiřím a Ladisla-
vem Štaidlovými, se kterými založil vlastní divadlo Apollo. To neexis-
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tovalo dlouho, ale od té doby s Gottem dlouho vystupoval špičková 
Skupina (později Orchestr) Ladislava Štaidla. Bratři Štaidlové pro něj 
také složili řadu jeho nejpopulárnějších písní. Důležité bylo také se-
tkání s dalším velkým skladatelem Karlem Svobodou.  

V dalších letech získával Gott stále větší popularitu, vystupoval se 
svými kolegy i kolegyněmi a nahrával jednu desku za druhou. Účast-
nil se také různých soutěží a diváckých anket, a především zahranič-
ních zájezdů. Díky tomu se naučil zpívat hned několika jazyky, včetně 
maďarštiny. Velkou popularitu si nakonec získal hlavně u diváků 
v Německu, kteří později do České republiky jezdili na jeho koncerty 
po stovkách. Také v Rusku měl velký úspěch, což potvrzuje i nejpro-
dávanější deska jeho kariéry Карел Готт z roku 1977. Prodalo se 
čtyři a půl milionu kusů. Byl jedním z mála českých umělců, kteří 
mohli v té době vycestovat i na západ, dokonce až do Spojených 
států Amerických. 

Popularitu si díky inovacím v repertoáru i image zachoval až do 
konce svého života. Kromě toho se objevoval pravidelně 
v nejrůznějších televizních pořadech včetně silvestrů, pořádal kon-
certy a turné a přicházel stále s novými skladbami. Zahrál si dokonce 
v několika filmech a jeho životní osudy a kariéra se staly předlohou 
pro několik dokumentů. Ten poslední měl premiéru až po jeho smr-
ti. Rozloučit se s ním přišlo na padesát tisíc jeho obdivovatelů a sa-
motný pohřeb sledovaly tisíce lidí v přímém přenosu.  
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Waldemar Matuška  
2. červenec 1932 – 30. květen 2009 

 
Měl neuvěřitelně hluboký a sametový hlas, kudrnaté vlasy černé 
jako havran, elegantní plnovous a pronikavý pohled. Postavou byl 
rozený tvrďák a „kovboj“, ve skutečnosti měl ale obrovský smysl pro 
humor a svými kolegy byl považován za velkého sympaťáka a parťá-
ka do nepohody. V jeho posmrtně vydaném životopise to potvrzuje  
i jeho manželka zpěvačka Olga Blechová, která s ním prožila přes 
třicet let. 

Lásku k hudbě měl po své matce, vídeňské operetní zpěvačce Mii 
Malinové, která byla v době jeho narození na turné v Košicích a dala 
mu původně jméno Vladimír – na Waldemara se nechal oficiálně 
přejmenovat až v 70. letech. Rodina potom žila v Praze, kde chodil 
Waldemar Matuška do školy a také do Husova sboru v Jungmannově 
ulici, kde se věnoval hudbě. Postupně se naučil na několik hudeb-
ních nástrojů, což uplatnil už jako učeň na sklářské škole. V té době 
se pokoušel prosadit jako zpěvák a hudebník v několika uskupeních 
a po vojně nastoupil místo jako osvětový tajemník v Chebu.  

Na dráhu profesionálního umělce nastoupil v roce 1957 jako člen 
skupiny Mambo kvintet v pražské Redutě. Tou dobou už měl svůj 
typický vzhled a díky tomu si ho všimli Suchý se Šlitrem. Poté, co 
nahrál v roce 1960 svoji první píseň Suvenýr, ho přizvali ke spoluprá-
ci do Semaforu a zde začalo jeho stoupání po žebříku slávy. Vystupo-
val zde po boku Karla štědrého, Evy Pilarové a dalšími. Dva roky nato 
odešel do Rokoka, kde pro změnu vystupoval s Jitkou Zelenkovou, 
Martou Kubišovou nebo Helenou Vondráčkovou a v té době se také 
setkal s Karlem Gottem, s nímž ho pojilo dlouholeté přátelství                 
a umělecká rivalita zároveň. Mimochodem se zařadil mezi tu malou 
skupinku umělců, kteří Gotta porazili v anketě Zlatý slavík. V této 
dnes už legendární soutěži vyhrál dokonce hned první ročník.  

Po matce zdědil jak talent pěvecký, tak i dramatický, a tak se kro-
mě hudebních vystoupení objevil postupně i v televizi a filmu. Zvlášť 
někteří filmoví režiséři rádi využívali jeho popularity, nadání a celko-
vého vzhledu a zařazovali jeho vystoupení do různých estrádních                  



 73 

a zábavních pořadů. Dokonce získal vlastní prostor v estrádě Dobrý 
večer s Waldemarem. Objevil se také v několika filmech, z nichž nej-
známější jsou jeho role v hudební komedii-muzikálu Kdyby tisíc klari-
netů, muzikálu Noc na Karlštejně, role kovboje ve filmové opeře 
Limonádový Joe a role hajného v crazy komedii Trhák.  

Dlouhodobě spolupracoval se skupinou K.T.O. čili Klub táboro-
vých ohňů, s níž se začal profilovat jako zpěvák českého country. 
V tomto duchu se začal stylizovat celkově, což mu v době, kdy začala 
klesat jeho popularita jako popového zpěváka, pomohlo udržet se 
v kurzu. Pro tehdejší režim v Československu byl Matuška vedle 
Gotta jedním ze symbolů normalizační kultury, z čehož pro něj ply-
nula i řada výhod – například možnost cestovat i do zemí, kam běžní 
lidé nesměli. Při jedné takové soukromé dovolené využil Matuška se 
svojí ženou příležitosti a utekli do emigrace. Bylo to v roce 1986                 
a překvapili tím nejen úřady, ale i své přátele a kolegy.  

První roky se Matuška živil hlavně koncertními šňůrami pro ame-
rické krajany a vydáváním malonákladových desek. Později se se 
ženou usadil na Floridě, naučil se anglicky a začal se věnovat i zpěvu 
country v tomto jazyce. Dařilo se mu a nakonec už ve Spojených 
státech natrvalo zakotvil, přestože se do rodné vlasti vracel rád a rád 
tu i příležitostně koncertoval. V 90. letech se ale jeho zdravotní stav 
začal povážlivě zhoršovat, a tak musel veřejné vystupování postupně 
omezovat na minimum.  

Jeho pohřbu v Praze na Vyšehradském hřbitově se zúčastnilo na 
dvanáct tisíc lidí a celá řada jeho bývalých kolegů a přátel. Písně 
Waldemara Matušky patří dodnes mezi nejoblíbenější a nejpopulár-
nější produkci ze 60. a 70. let naší hudební scény. A ještě dlouho si 
svoji oblíbenost zachovají. 
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Eva Pilarová  
9. srpen 1939, Brno – 14. březen 2020, Praha 

 
Ach, ta láska nebeská, Dotýkat se hvězd, Glóry, Kabaret, Kolotoč, 
Oliver Twist či Popocatepetl Twist, to je jen několik málo písniček, 
které Evu Pilarovou proslavily jednou pro vždy. A výčet rozhodně 
nekončí. Od začátku 60. let patřila s drobnými přestávkami mezi 
nejvýznamnější české zpěvačky, a to hned v několika hudebních žán-
rech. Často se také uplatnila jako herečka, i když v tomto ohledu šlo 
spíš jen o méně významnou část její kariéry. Nicméně je důležité si 
připomenout její význam pro české zábavní umění jako celek. 

Už jako malá holka zpívala ve sboru i samostatně, a to včetně 
klasických skladeb. Byla k tomu vedena rodiči, a to i přes to, že jak 
otec, tak matka si daleko víc rozuměli s látkami a módními střihy. 
Když se ale u dcery projevil pěvecký talent, podporovali jí. I tak 
nejdřív musela chodit na vyšší hospodářskou školu, než mohla v roce 
1959 začít na brněnské JAMU studovat operní zpěv. Už po prvním 
roce ale ze školy odešla a přijala angažmá v Semaforu. Tam se prosa-
dila jako zpěvačka, mimo jiné i po boku Suchého, Šlitra nebo Matuš-
ky. S ním a několika dalšími odešla v roce 1962 do Rokoka, ale už po 
dvou letech se vrátila zpět a pro změnu se stala pěveckou partner-
kou Karla Gotta. V roce 1965 se vydala na sólovou dráhu zpěvačky. 

Pilarová měla ojedinělý soprán, který zasahoval do tří oktáv. Měla 
tak velký hlasový rozsah, který ji spolu se zvláštním zabarvením 
předurčoval hlavně k jazzovým a swingovým skladbám, přestože 
zpívala i jiné žánry. Ke swingu a jazzu se ale přiklonila zejména v 70. 
letech, kdy její kariéra začala stagnovat a ona sama se příliš nevěno-
vala péči o svůj hlas. V té době se jí nedostávalo dobrých písní a na 
její místo se pomalu tlačily další zpěvačky, jako třeba Hana Zagorová 
nebo Helena Vondráčková. Tak trochu nepohodlná byla i režimu, 
protože dva z jejích bývalých manželů emigrovali. Kvůli tomu ne-
směla cestovat do zahraničí. Aby mohla vystupovat, podepsala Anti-
chartu a jako mnoho dalších se po revoluci za tento čin omluvila. 

Jako herečce jí prospělo zejména její angažmá v Semaforu, kde 
účinkující museli umět vše – zpívat, tancovat i hrát. Debut televizní 
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herečky si odbyla jednak při televizním záznamu představení Zuzana 
je sama doma, ale hlavně filmem Ztráty a nálezy. První uplatnění ve 
filmu přišlo s rolí v dramatu Letos v září. Její role nebyly zpočátku 
velké a ani na filmy, ve kterých hrála na začátku, si dnes mnoho lidí 
nevzpomene. Zlomem byl film Kdyby tisíc klarinetů, kde se objevily 
všechny tehdejší hvězdy Semaforu. Pilarová se sice objevila jen 
v menší roli sboristky, zato tu nazpívala dva své velké hity Je nebez-
pečné dotýkat se hvězd v duetu s Karlem Gottem a Glory. Podobně 
velkolepý film byl Podskalského snímek Ta naše písnička česká                    
a zajímavou roli si Pilarová zahrála v hudební komedii Zločin 
v šantánu. Malé role měla i v několika seriálech. 

Její zpomalenou kariéru znovu nastartoval rok 1989, který jí po-
skytl nové možnosti. Obecenstvo se rádo vrátilo k jejím osvědčeným 
písňovým hitům a Pilarová opět vystupovala na řadě koncertů                     
i v televizních pořadech. Později se začala věnovat i dalším druhům 
uměleckého vyjádření. Napsala dvě knihy o svém životě a uplatnila 
svoji zálibu ve vaření k napsání několika kuchařek. Nejvíc se ale za-
měřila na fotografování. 

Vrcholová kariéra Evy Pilarové netrvala ve skutečnosti dlouho                  
a její poslední písně se nedočkaly zdaleka takového úspěchu. Větši-
na její starší produkce, zejména z doby účinkování v Semaforu, dnes 
ovšem patří ke klasice. Pilarová se tak zařadila mezi dodnes nejpro-
dávanější a nejhranější zpěvačky přelomu 20. a 21. století.  
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Jiří Šlitr  
15. únor 1924 – 26. prosinec 1969 

 
Jeho pojetí humoru bylo natolik jedinečné, že ho nikdy nikdo nedo-
kázal napodobit. Na první pohled vystupoval zcela civilně, ve skuteč-
nosti v tom ale byla notná dávka komediantství a svým způsobem až 
klaunství. Byl nesmírně inteligentní a mnohostranný. A za svůj laska-
vý přístup k životu, za tisíce pobavených diváků a nesmrtelná díla, 
která ještě dnes baví a bavit budou dál, zaplatil možná tu nejvyšší 
osobní daň.  

Už jako student na gymnáziu, které nejdřív studoval v Jilemnici               
a později v Rychnově nad kněžnou, se věnoval umění, především 
hudbě. Hned po druhé světové válce založil spolu s dalšími stejně 
smýšlejícími mladíky Rychnovský dixieland, kapelu, která později 
v Praze vystupovala jako Czechoslovak Dixieland Jazz Band. O něco 
později se objevoval na jevištích také s Akord clubem, a právě v té 
obě se také potkal s životním přítelem Jiřím Suchým. Oba si hned 
padli do noty a brzy spolu začali spolupracovat, ovšem do tohoto 
setkání zbývá ještě několik let. Podařilo se mu vystudovat práva na 
Karlově univerzitě, ale tímto povoláním se nikdy neživil. Nejblíž to-
mu byl v roli právníka v hudebním filmu Zločin v šantánu. Jinak se 
jeho životní cesta ubírala jinudy. 

Během let 1949 a 1951 musel na vojnu, kterou si odbyl 
v Milovicích a poslední rok jako výtvarník Ústředního domu armády. 
Později si přivydělával právě malováním a hraním na piano a když se 
seznámil s Miroslavem Horníčkem, začal u něj působit v estrádním 
souboru jako skladatel, textař a klavírista. U těchto profesí už jed-
nou pro vždy zůstal. 

Se Suchým se setkal díky Horníčkovi v roce 1957 a v roce 1959 
s ním a Ferdinandem Havlíkem založili proslulé divadlo Semafor. 
Tehdy ještě nemohli tušit, že se z něj stane jedno z nejlepších diva-
del malých forem vůbec, a že odtud budou odcházet přední české 
herecké a hudební hvězdy. Zprvu se oba drželi jen tvůrčí práce, ale 
když v roce 1962 poprvé vystoupili i jako herci ve vlastní hře Jonáš            
a ting-tangl, začali se objevovat i jako dvojice komiků.  Ovlivňovali 
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společně nejen hudební, ale i divadelní scénu 60. let minulého stole-
tí a pokrčovali v tom i nadále. Šlitr se přitom zaměřoval především 
na hudbu, zatímco Suchý byl spíš na režii a scénáře. Společně tak 
vytvořili celou řadu satirických her a humorných pásem.  

Šlitr za svůj život složil a otextoval na tři stovky písní, z nichž větši-
na zazněla právě v představeních Semaforu. K těm nejznámějším 
jistě patří ch, ta láska nebeská, Včera neděle byla, Zuzana, Dotýkat 
se hvězd a mnoho dalších. V repertoáru je měli Eva Pilarová, Karel 
Gott a celá řada dalších zpěváků a zpěvaček, kteří Semaforem prošli. 
Některé se potom staly doprovodem stále populárních filmů, pod 
které se společně s dalšími Suchý a šlitr podepsali jako tvůrci. Nej-
známější je hudební komedie hraničící s muzikálem Kdyby tisíc klari-
netů, kde se kromě nich objevují i Hana Hegerová, Eva Pilarová, Na-
ďa Urbánková, Karel Gott, Waldemar Matuška a řada dalších. Dále 
připomeňme filmy Bylo nás deset nebo již zmíněný Zločin v šantánu. 
Zde se Suchý se Šlitrem poprvé a naposledy ve filmu sešli s další hu-
dební ikonou semaforu Jiřím Grossmannem.  

Konec jeho života je dodnes zahalen rouškou tajemství. Po rodin-
ném svátečním obědě měl Šlitr pustit při odchodu z místnosti svoji 
gramodesku Jó, to jsem ještě žil. Sám odešel do svého ateliéru na 
Václavském náměstí, a když se dlouho nevracel, rodina ho šla hle-
dat. Našli ho v zamčeném ateliéru v posteli, kde ležel vedle své teh-
dejší partnerky Jitky Maxové. Místnost byla zaplněna svítiplynem, 
který ucházel z topicího zařízení. Nikdy se nepodařilo určit, jestli se 
jednalo o nešťastnou náhodu, nebo sebevraždu.  
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Karel Vlach  
8. říjen 1911 – 26. únor 1986 

 
Řekne-li se Karel Vlach, nikdo nezůstane na pochybách. Orchestr 
Karla Vlacha byl totiž synonymem kvality a hudebního prožitku, ne 
který chodili diváci již před druhou světovou válkou, během ní a po 
ní ještě častěji. A zásluhu na tom neměl nikdo jiný, než právě jeho 
zakladatel Karel Vlach. 

Studoval na žižkovské reálce a mezi roky 1925 a 1928 se vyučil na 
příručího ve firmě s galanterním zbožím. Později se stal dokonce 
prokuristou jisté firmy, ale ve 30. letech přišla krize a Vlach se zařa-
dil mezi nezaměstnané. Příliš mu ale nevadilo, že musel přerušit 
právě kariéru obchodníka. Už jako malý se učil hrát na housle a celý 
život tíhnul k hudbě. Velmi rychle si našel místo ve skupině Blue 
Music a později si založil svůj vlastní soubor Charles Happy Boys, 
pozdější Blue Boys. Byl velmi ovlivněn americkou hudbou, zejména 
swingem a jazzem, což se později odrazilo i repertoáru Orchestru 
Karla Vlacha, který založil už v roce 1939.  

Na začátku druhé světové války vystupoval se svým orchestrem 
pravidelně na Střeleckém ostrově a občas spojil svůj orchestr 
s tehdy populárním triem Sestry Allanovy nebo dal prostor Fricku 
Weissovi, trumpetistovi, který se inspiroval Benny Goodmanem. 
Vlach do repertoáru samozřejmě přejímal celou řadu populárních 
západních písní, ale brzy byl jeho orchestr dostatečně úspěšný na 
to, aby si mohl dovolit i spolupráci s některými českými skladateli, 
mezi nimi i se známým Jiřím Traxlerem, no a samozřejmě nechyběli 
ani zpěváci a zpěvačky, z nichž nejvíc vyčnívaly Inka Zemánková                   
a Jiřina Salačová. Repertoár kupodivu nacistům nevadil, a tak or-
chestr fungoval v podstatě po celé toto období, kdy působil na zá-
jezdech po českých městech nebo v pražské kavárně Lloyd.  

Nová poválečná doba si žádala i nový přístup a Vlach tak musel 
svůj orchestr přeobsadit a vybrat jiný modernější repertoár. Vlacho-
va volba automaticky padla na Glenna Millera, jehož skladby byly 

melodické, plné hudebních zvratů melodických linek. I nové místo 
si našel, a to v kavárně Fénix. Angažoval také další zpěváky, a proto 
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se při jeho koncertech začal vedle Jiřiny Salačové objevovat napří-
klad Rudolf Cortés. Orchestr angažovali v obnoveném Osvobozeném 
divadle a Divadle W+V. Tím začala jeho dlouhodobá spolupráce 
s divadly. Od roku 1954 působila s orchestrem v ABC a později také 
v Hudebním divadle Karlín.  

Vlach byl jako kapelník jedinečný, a to v mnoha ohledech. Uměl 
odhadnout potřeby diváků a přizpůsobit jejich potřebám i repertoár. 
Vedle toho se projevil jako dokonalý organizátor a podnikatel. Or-
chestr hrál nejen v divadlech, ale oproti jiným uskupením měl mož-
nost vystupovat i mimo ně, což tehdy nebylo běžné. Vedle toho na-
hrál s orchestrem hudbu hned k několika filmům (Cirkus bude, Hud-
ba z Marsu, Limonádový Joe) a později byl pravidelně zván do tele-
vizních pořadů.  

Později změnil Vlach zaměření orchestru a začal se víc věnovat 
hudbě populární. S jeho orchestrem vystupovaly později známé le-
gendy, mezi nimiž kromě zmíněného Rudolfa Cortése byli třeba Mi-
lan Chladil a Yvetta Simonová. Vlachův orchestr patřil k prvním vel-
kým uskupením, která se tímto žánrem zabývala a díky tomu se stal       
i nejpopulárnějším v 70. a 80. letech.  
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