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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení čtenáři, 

opět máme za sebou celý jeden rok              
a spolu s ním za sebou necháváme ob-
rovské množství práce. Přinesli jsme 
vám velké množství článků o osobnos-
tech zábavního umění i o jeho historii na 
našem webu zabava-artes.cz, připravili 
jsme celý ročník Forbíny, pokračovali 
jsme v edičním plánu s Nakladatelstvím 
Olympia, díky kterému vznikla brožura 
Legendy zábavního umění a nové knihy Střípky české zábavy           
a Nebuď buran!, stejně jako projekty na další nejméně rok, 
mezi nimiž nechybí například nová edice Kdo byl… Výrazně 
jsme pro vás také rozšířili Síň slávy zábavního umění, k níž při-
byla nová Síň legend zábavního umění. Obojí najdete na na-
šem webu a na Síň slávy se můžete podívat i v Divadle U Hasi-
čů. 

Velkým úspěchem bylo letošní předávání cen Mistr zábavní-
ho umění, které se uskutečnilo tentokrát v Divadle Lucie Bílé. 
O tom si ale, stejně jako o letošním předávání cen Senior Prix, 
přečtete podrobněji dále. 

Snažíme se pro Vás neustále rozšiřovat nabídku zajímavostí 
a v příštím roce se hodláme rovněž vrhnout na vzdělávací pro-
gramy. Také náš kanál na YouTube se pomalu rozjíždí a doufá-
me, že v příštích letech Vám budeme schopni přinášet pravi-
delně videa z našich pořadů i rozhovory s našimi členy a kole-
gy. Plánů a nápadů máme jednoduše hodně, a náš malý reali-
zační tým se bude snažit, abychom co nejvíc dokázali připravit. 
To můžu z celý kolektiv Artesu s klidným svědomím slíbit. 

Přeji Vám, abyste se v příštím roce měli co nejlépe, abyste 
se s námi dobře bavili i se něčemu přiučili, a také pevně věřím, 
že se spolu někde brzy setkáme. Hodně štětí do Nového roku. 

Tomáš Hejna  
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PŘEDÁVÁNÍ MISTRŮ MĚLO DŮSTOJNOU 
ATMOSFÉRU A ŘADU VÝZNAMNÝCH  
HOSTŮ. DIVÁCI BYLI NADŠENI 

Letošní ročník Mistrů zábavního umění byl v mnoha ohledech výjimečný. Po třech letech se vrátilo pře-
dávání cen na prkna znamenající svět, a to do Divadla Lucie Bílé. Právě Lucie Bílá převzala v letošním 
roce nad předáváním cen záštitu a ve svém nabitém programu si našla prostor jak pro úvodní píseň, 
tak i pro předání ceny Simoně Stašové. Nakonec se při předávání objevila ještě jednou – to když spolu 
se Standou Hložkem předávala cenu Štefanu Margitovi. Ten převzal ocenění za zesnulou Hanu Zagoro-
vou a společně s námi všemi i s diváky v hledišti ji symbolicky „poslal“ Haně Zagorové do hudebního 
nebe.  

V neděli 22. září jsme se již v dopoledních hodi-
nách sešli v prostorách Divadla Lucie Bílé, aby-
chom vše přichystali. Rozmisťovaly se poutače, 
tabla se Síní slávy zábavního umění i se Síní le-
gend, která zde byla v průběhu večera slavnost-
ně pokřtěna. Ještě led obrazovka, zvuk a světlo, 
projít si scénář s moderátorem… Nevěřili byste, 
kolik desítek hodin práce taková příprava zabere.  
7. ročník prestižních cen Artesu jsme uspořádali 
opět pod záštitou Ministerstva kultury, a to 

s našimi stálými partnery Intergramem a Nakla-
datelstvím Olympia. Podpořili nás i partnerské 
organizace Nadace život umělce a SVU, k dalším 
partnerům patřily společnosti Bolt a Fedia easy 
promotion. To vše za bedlivého sledování mnoha 
novinářů z různých médií, včetně mediálních 
partnerů Naší rodiny a Pražského magazínu.  

Celkem šest významných osobností si tentokrát 
odneslo cenu Mistr zábavního umění, ocenění 
umělců umělcům. O nominacích totiž nerozho-
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Brožuru s medailonky laureátů naleznete zdarma 

ke stažení na našich stránkách zabava-artes.cz 

duje veřejná anketa, ale členové Kolegia zábavní-
ho umění. Jak se již vyjádřila celá řada laureátů 
z minulých ročníků a také několik nově oceně-
ných, je cena Mistr zábavního umění pro všechny 
o to cennější, protože není závislá na počtu fa-
noušků a jejich hlasů v pofidérních hlasováních. 
Je to uznání celoživotních zásluh o zábavní umě-
ní a talentu bavit lidi.  

V letošním roce jsme ocenili Simonu Stašovou, 
Daniela Hůlku, Halinu Pawlowskou, Miroslava 
Donutila a ikonu českého divadla i filmu Petra 
Nárožného. Jak už víme, Hana Zagorová se pře-
dávání cen zúčastnit nemohla, zemřela jen něko-
lik týdnů před tím. O své nominaci však věděla a 
na setkání s kolegy i s publikem při předávání se 
velice těšila, což potvrdil při předávání i Margita. 
Mělo jít po dlouhé době o její první veřejné vy-
stoupení. Všem nám bylo velmi líto, že jsme se 
s ní nemohli setkat osobně, Mistra jsme ovšem 
nechtěli pojmout jako ponurou tryznu, a tak 
jsme se s ní rozloučili příjemnou vzpomínkou od 
jejích kolegů. 

Předávání moderoval Aleš Cibulka, který prove-
dl diváky pořadem se svým osobitým humorem. 
Také Ludvík Bohman, ředitel Intergramu, popřál 
hodně všem laureátům letošního ročníku, ale 
také Artesu a vlastně všem příznivcům zábavního 
umění a hlavně kumštýřům, které čekají další 
nelehké časy. Vyvrcholením byl křest nového 
projektu Artesu Síň legend zábavního umění, 
kam bylo uvedeno celkem třicet tři zesnulých 
osobností, včetně několika Mistrů, kteří již nej-
sou mezi námi. Spolu s Legendami byla pokřtěna 
i brožura popisující jejich životní osudy a nová 
kniha spisovatele a novináře Tomáše Hejny Stříp-
ky české zábavy.   

Diváci předávání cen a s nimi novináři se ale 
nenudili ani po samotném předávání. V divadle 
se totiž pohybovalo víc významných osobností, 
než které mohli vidět na podiu. Mezi hosty ne-
chyběli například zpěvák Milan Drobný, zpěvačka 
Miluška Voborníková, skladatelé Zdeněk Barták  
a Karel Vágner, bavič Milan Pitkin nebo známé 
publicistky Hana Höschlová a Marie Formáčková. 
Ze zákulisí přišli mezi diváky a novináře i všichni 
zúčastnění z podia, mezi kterými nechyběla ani 
Jiřina Bohdalová, předávající cenu Danielu Hůlko-
vi.  

Celý pořad můžete vidět na našem kanálu 
YouTube nebo prostřednictvím stránek zabava-
artes.cz.  

Jan Steiner 
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SENIOR PRIX 2022 
V neděli 20. listopadu předávala NADACE ŽIVOT UMĚLCE své tradiční ceny umělcům všech žánrů. 
V útulných prostorách Divadla NA FIDLOVAČCE proběhl slavnostní ceremoniel, tentokrát zvýrazněný 
tím, že Nadace slaví letos třicet let své existence. 

Není od věci připomenout, že naše UMĚLECKÉ SDRUŽENÍ ARTES bude příští rok 2023 slavit již 55 let 
od svého založení pro umělce všech zábavních žánrů. 

I tentokrát byli mezi oceněnými i zasloužilí představitelé zábavy. Při této příležitosti jsem se jich ze-
ptal „Jak jde život?“ a třeba co se jim zrovna teď vybaví ze své kariéry. 

LADISLAV GERENDÁŠ – trumpetista, dabér                  
a osobitý komik.  
„Já bydlím v lázeňském městě Karlovy Vary                   
a tam nemůže život jít jinak než dobře. Máme 
takovou šumpartu, se kterou hraju rád! A věnuje-
me se džezu. Mám trumpetu v provozu, a to mu-
síte hrát každý den, abyste z toho nevyšel. Jinak 
to nejde. U televizních novin do toho bučím, mám 
takový příhodný dusítko. 
Když se otočím, tak jsem si šel do Prahy jen tak 
na dva roky zahrát. A byl jsem tam nakonec pět-
atřicet let. U Mládka, osmnáct let členem Ypsi-
lonky, mnoho let v Semaforu, v nějakých big ban-
dech. Prožil jsem krásný časy. To nemůžu zapo-
menout.!“ 
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PETR NOVOTNÝ – spisovatel, režisér, moderátor 
„Já se mám dobře. Nepracuji a hlavně funguji. 
Maminko, čím bych se měl pochlubit? Hlavně 
máme pět šikovných vnoučat, a tak si je uží-
vám!“ (Petr působil pohodově, myslí mu to                    
a opravdu byl i v kuloárech v dobré náladě).  

MILOŠ SKALKA – redaktor, moderátor, scénáris-
ta 
„Jestliže mi nadace po pětapadesáti létech, po-
tom co to dělám, dává cenu, tak i ten věk je pří-
jemnej. Vzpomínám si, že jsem kdysi na Fakultě 
sociálních věd a publicistiky dělal diplomovou 
práci o první hlasatelce radiožurnálu, jmenuje se 
Marie Magdaléna Tomanová, maminka známé-
ho režiséra Tomana. A když jsem psal o této první 
dámě na Radiožurnálu, tak jsem si říkal, jednou 
bych to chtěl taky dělat. A mě se to splnilo.“ 

JAN SLABÁK – trumpetista, skladatel a kapelník 
Moravanky 
„Su rád, že su rád a děkuju za to. Je mi osmdesát 
dva a mám radost, že jsem se dožil takového vě-
ku v takové fajn formě. Mohl bych vzpomínat do 
rána, bylo toho moc. Rád vzpomínám jak jsme 
jezdili s Moravankou na plesy Květů, byly to krás-
né časy!“  

MICHAL PROKOP – zpěvák, kytarista, moderá-
tor i občasný politik.  
„Jak jde život? Ale jo, nikdy jsme nežili v lehký 
době. Rozhodně si nestěžuju. Mám kapelu, pořád 
hrajeme. Musím se pochlubit, že jsem asi jedinej, 
který se dokázal vrátit k naší branži dvakrát. Po-
prvé to bylo, když skončila normalizace a po dru-
hé, když jsem se vrátil z politiky a začal novou 
éru, ve které pořád ještě jedeme. To musím zaťu-
kat na dřevo. A to jsem ještě čtrnáct let dělal 
v televizi „Krásný zprávy“, vedle muziky.“ 

Bylo to příjemné odpoledne, plné zajímavých setkání a vzpomínání třeba po létech. Všem oceněným 
umělcům, mezi nimiž byli třeba i Václav Hudeček, Lubomír Brabec, Vlastimil Harapes a mnoho dalších 
z celé republiky patří naše blahopřání a uznání. A všem, se kterými jsem mohl hovořit velice děkuji! 

Václav Soldát 
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5. 11. 1882 – Na pražském Žofíně poprvé zaznělo souborné provedení 
Mé vlasti Bedřicha Smetany 
12. 11. 1872 – Bedřich Smetana dokončil práci na své čtvrté opeře 
Libuše. Opera byla původně určena k zamýšlené korunovaci císaře 
Františka Josefa I. českým králem. 
12. 11. 1891 – První vystoupení kvarteta, které profesor Hanuš Wihan 
složil z posluchačů konzervatoře Karla Hoffmanna, Josefa Suka, Oska-
ra Nedbala a Otty Bergera. V následujícím roce začalo užívat název 
České kvarteto. 
12. 11. 1965 – Premiéra československého černobílého filmu Lásky 
jedné plavovlásky Miloše Formana. 
14. 11. 1882 – V Brně otevřeli nové divadlo Na Hradbách – první plně 
elektricky osvětlené divadlo na evropském kontinentě. 
18. 11. 1862 – V Praze bylo otevřeno Prozatímní divadlo slavnostním 
představením hry Král Vukašín od Vítězslava Hálka. 
18. 11. 1883 – Po požáru bylo poprvé otevřeno Národní divadlo v Pra-
ze Smetanovou Libuší. 

18. 11. 1983 – Národní divadlo v Praze bylo po několikaleté rekon-
strukci a přestavbě znovu otevřeno. 
18. 11. 1989 – Ze solidarity se studenty zahájili divadelníci v Praze tý-
denní protestní stávku. Rozšířila se i do mimopražských divadel. 
20. 11. 1950 – Ministr kultury Zdeněk Nejedlý jmenoval Karla Ančerla 
šéfem České filharmonie, což vyvolalo nelibost muzikantů orchestru, 
kteří si vymínili právo do takových zásadních rozhodnutí mluvit. 
22. 11. 1897 – V Čechách byl natočen první hraný film Hořický pašijo-
vý film pořízený americkou produkcí. Jednalo se o hodinový záznam 
monumentálních pašijových her v Hořicích na Šumavě 

HISTORICKÁ VÝROČÍ  

2. 11. 1854 – František Bačkov-
ský, literární vědec († 29. listo-
padu 1909) 
2. 11. 1901 – Josef Menzel, 
novinář, překladatel a spisova-
tel dětských knih († 17. červen-
ce 1975) 
2. 11. 1981 – Patrik Stoklasa, 
muzikálový herec a zpěvák († 
23. října 2004) 
3. 11. 1957 – Michal Nesvadba, 
český mim a herec 
3. 11. 1899 – Miloš Havel, čes-
ký mediální podnikatel a filmo-
vý producent († 25. února 
1968) 
3. 11. 1899 – Otomar Korbelář, 
český hudebník, herec a režisér 
(† 30. listopadu 1976) 
3. 11. 1910 – Karel Zeman, fil-
mový režisér, výtvarník, lout-
kář († 5. dubna 1989) 
5. 11. 1885 – Karel Hugo Hilar, 
režisér, básník, dramatik († 6. 
března 1935) 
5. 11. 1920 – Václav Lohniský, 
divadelní režisér a filmový he-
rec († 18. února 1980) 
6. 11. 1945 – Jiří Žáček, spiso-
vatel a básník 
8. 11. 1873 – Adolf Piskáček, 
skladatel, sbormistr a spisova-
tel († 7. června 1919) 
8. 11. 1897 – Felix Achille de la 
Cámara, spisovatel, hrabě a 
producent († 8. května 1945) 
10. 11. 1874 – Otakar Bradáč, 
hudební skladatel († 11. ledna 
1924) 
10. 11. 1918 – Miroslav Horní-
ček, herec († 15. února 2003) 
10. 11. 1930 – Josef Vinklář, 
herec († 18. září 2007) 
10. 11. 1953 – Taťjana Med-
vecká, herečka 
12. 11. 1939 – Miloš Polášek, 
fotograf, grafik a vydavatel 
14. 11. 1845 – Karel Lier, herec 
(† 4. října 1909) 

NAROZENÍ 
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24. 11. 1907 – Představením hry Jaroslava Vrchlického Godiva zaháji-
lo činnost Městské Vinohradské divadlo. 
13. 12. 1924 – V Brně byl z iniciativy spisovatele Rudolfa Těsnohlídka 
vztyčen první vánoční strom republiky. 
16. 12. 1851 – Karel Havlíček Borovský deportován do Brixenu. 
19. 12. 1926 – Premiéra nové Janáčkovy opery Věc Makropulos podle 
stejnojmenné divadelní hry Karla Čapka v Brně. 
19. 12. 1945 – Vyšlo první číslo časopisu pro nejmenší Mateřídouška. 
21. 12. 1834 – Poprvé byla uvedena divadelní hra Josefa Kajetána Ty-
la Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, ve které zazněla píseň 
Kde domov můj? 
21. 12. 1886 – Premiéra baletu Mořice Angera Štědrovečerní sen                   
v pražském Národním divadle. 
21. 12. 1937 – Pražský rozhlas odvysílal poselství Karla Čapka Rabín-
dranáthu Thákurovi a Františka Křižíka Albertu Einsteinovi 
25. 12. 1930 – Premiéra prvního českého zvukového filmu Fidlovačka 
podle hry Josefa Kajetána Tyla s hudbou Františka Škroupa. 

29. 12. 1908 – Na Dornychu vzniklo brněnské biografické divadlo                  
s 396 sedadly. Později neslo názvy Brněnský biograf, kino Edison, Vik-
toria. 
29. 12. 1938 – Konal se pohřeb Karla Čapka v Praze. Zorganizoval jej 
Čapkův přítel Metoděj Jan Zavoral, opat premonstrátského kláštera 
na pražském Strahově. 

2. 11. 1735 – Šimon Brixi, čes-
ký hudební skladatel (* 28. 
října 1693) 
2. 11. 1935 – Vilém Doubrava, 
český hudební skladatel, peda-
gog a překladatel (* 29. února 
1864) 
2. 11. 1970 – Johannes Urzidil, 
pražský, německy píšící spiso-
vatel (* 3. února 1896) 
2. 11. 1996 – Milan Codr, pu-
blicista a spisovatel literatury 
faktu (* 26. srpna 1925) 
2. 11. 2004 – Václav Kotva, 
herec (* 20. ledna 1922) 
3. 11. 1927 – Karel Matěj Ča-
pek-Chod, spisovatel (* 21. 
února 1860) 
5. 11. 1937 – Josef Rovenský, 
filmový režisér (* 17. dubna 
1894) 
6. 11. 1795 – Jiří Antonín Ben-
da, český hudební skladatel (* 
30. června 1722) 
6. 11. 1836 – Karel Hynek Má-
cha, český básník, prozaik a 
spisovatel (* 16. listopadu 
1810) 
6. 11. 1938 - Josef Richard Vilí-
mek, český vydavatel (* 14. 
září 1860) 
6. 11. 1951 – Jindřich Plachta, 
český herec (* 1. července 
1899) 
6. 11. 1968 – Jarmila 
Kronbauerová, česká herečka 
(* 11. srpna 1893) 
6. 11. 2009 – Otomar Krejča, 
český herec a divadelní režisér 
(* 23. listopadu 1921) 
8. 11. 2022 – Marie Poledňáko-
vá, česká režisérka a scenárist-
ka (* 7. září 1941) 
10. 11. 1947 – Richard Zika, 
houslista, hudební skladatel a 
pedagog (* 9. ledna 1897) 
12. 11. 1907 – Rudolf Ine-
mann, herec a režisér (* 31. 
května 1861) 

ÚMRTÍ 
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FENOMÉN DISKOTÉKY 

Snad neexistuje žádný dospělý, který by za svůj život nikdy nenavštívil a nezažil atmosféru „té správ-
né“ diskotéky. Vždyť to byla a dodnes je myslím základní forma společenské zábavy mladých, a občas  
i „starších a pokročilých“, jak se s oblibou říkává.  

Zejména v adolescentním věku hledají „týnejdři“, 
tedy dospívající zejména nad 13 let do cca dva-
cítky, příležitosti k zábavě, k setkávání různých 
pohlaví, společenským i zcela osobním kontak-
tům, navazování „známostí“ i trošce toho milost-
ného tulení.  

Příležitost nabízejí právě i různé způsoby hu-
debních i tanečních akcí. Koncerty populárních 
zpěváků, Porty a festivaly country a folkové hud-
by, multikulturní akce typu Votvíráků atp. Speci-
fické místo mají u nás ojedinělé Kurzy tance, kte-
ré se jinde ve světě v takovém formátu ani neko-
nají.  

Pamětníci nad padesát si možná vzpomenou na 
kdysi oblíbené a hojně navštěvované „Odpolední 
čaje“ a podobné taneční události. Bývaly obvykle 
v lepších společenských prostorách Domů kultu-
ry ROH, restauracích a kavárnách. V Praze se 
chodilo do „Vltavy“, v Plzni do „Pekla“, apod., 
kde hrály vesměs kvalitní malé hudební soubory. 
Ve Vltavě občas řídil kapelu známý Karel Kraut-

gartner, začínali tam Karel Gott, Milan Drobný            
i další později známé pěvecké hvězdy. Různé ta-
neční akce se dělaly i ve velkých sálech, třeba 
v Lucerně. 

Vzpomněl jsem si na Mariánské Lázně, kde byly 
„Čaje“ v nejkrásnější zotavovně ROH, která se               
i v padesátých letech jmenovala Bellevue. Hrál 
tam malý soubor složený z profesionálních hu-
debníků lázeňského orchestru. I když to bylo 
v roce 1958, tak nejmodernější šlágry, které jsme 
chytali ze západního rozhlasu i právě vydávaných 
gramofonových desek v tehdy Západním Němec-
ku. Ty přiváželi zahraniční studenti, kteří se zde 
připravovali ke studiu na našich vysokých ško-
lách. Zde také jeden africký student vyplnil po 
příjezdu dotazník o rodině: Otec – král, Matka – 
v domácnosti. 

Ti mohli kdykoliv zajet přes hranice do Němec-
ka a vozili hudební novinky. Přivezli desky, do-
vední hudebníci rozepsali do not a nové hity se 
v neděli hrály na Čajích. Takže Beatles, Elvis Pres-
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ley, rock and roll, twist aj. Můj kádrový třídní sice 
tvrdil, že jsou to skřeky amerických divochů, ale 
o to nadšeněji jsme tam chodili. 

Všude se podávala Grenadina, to byla sodovka 
se šťávou a kousky kompotů. Účastníci se oblé-
kali společensky a kolem parketu občas chodili 
pořadatelé s páskami na rukávu a hlídali, aby se 
mladí příliš neodvazovali a netančili divoce. Ale 
chodili jsme si „zatrsat“, snad podle tzv. trsátka, 
což byl plastový trojúhelníček používaný ke hře 
na kytaru. 

Pryč od nostalgie, ale chtěl jsem jen přiblížit 
dobu. Od počátku šedesátých let sílil hlad po mo-
derní populární hudbě. K nám se máloco dostá-
valo a repertoár na zábavách byl stále dost šedi-
vý. Na gramodeskách, tzv. šelakových na 78 otá-
ček, toho moc nebylo k mání. A hlad po zábavě 
sílil. A hlavně, doba a poměry v ní se uvolňovaly. 

V roce 1961 se ve Francii, v Paříži, objevila prv-
ní „Discothéque“, byl to Noční klub ještě s živou 
hudbou. Postupně se tento typ zábavy rozšiřoval 
po celém západním světě. A do toho začaly při-
cházet modernější nosiče hudby, vinylové gra-
modesky, především masově nejdříve singly                  
a pak velká „elpíčka“, Long Play. 

Do té doby samozřejmě byly k mání a různě 
doma jsme si pouštěli gramodesky dovážené tře-
ba z Polska či Maďarska, na první magnetofony 
se nahrávaly novinky z Rádia Luxembourg, něco 
pašovali řidiči náklaďáků ze západu atd.  

V tehdy docela populárních Divadlech hudby se 
pouštěly ucelené pořády nahrávek známých zpě-
váků i autorů. Tak třeba do Plané u Mariánských 
Lázní, kde Osvětová beseda zřídila v roce 1957 
dost navštěvované Divadlo hudby, přišel na ná-
draží velký balík s deskami, u nich byl průvodní             
a „schválený“ text o interpretech, vše jsme před-
nesli a pouštěli, pak se zabalilo a poslalo zpět do 
Prahy. Ale poslouchali jsme třeba Ray Charlese 
nebo Luise Armstronga. V Praze bylo velké Diva-
dlo hudby v Opletalce, kterému vládl známý reži-
sér Jiří Šrámek (Dnes Divadlo Radka Brzobohaté-
ho). 

Až, nebo už(?) v roce 1965 se u nás objevili prv-
ní diskžokejové. Byl to třeba Honza Beneš, který 
začínal v Music F Clubu na Smíchově.  

„Řekl jsem Bohumilu Durdisovi, který klub za-
kládal, jestli bychom takovou diskotéku nezkusili. 

Řekl sice, že jsem se zbláznil, že když na pódiu 
bude sedět chlapík a hrát desky, tak si lidi budou 
myslet, že kapela onemocněla a je za ni záskok, 
ale nakonec souhlasil. Tak dlouho jsem pak mar-
ně sháněl nějakého diskžokeje, až jsem se toho 
ujal sám,“ Zanedlouho se v klubu začal Beneš 
střídat s DJ Oskarem Gottliebem. 

Na začátky vzpomíná další ze známých „otců 
zakladatelů“ Miloš Skalka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Když se Pavel Černocký vrátil v roce ´67 

z návštěvy Londýna, byl nadšený z toho, že tam 
něco takového existuje. Že jsou tam kluby, kde je 
diskžokej, pouští desky, lidi u toho pijí příjemné 
nápoje, baví se, tancují, seznamují se a pak po 
dvojicích spolu odcházejí a je jim dobře. Přišel             
s nápadem udělat něco takového u nás za Sláv-
kem Šimkem. Ten v té době vystupoval s Jiřím 
Grossmannem v pražském Divadle Sluníčko                  
v podzemí Dětského domu.  

Slávek Šimek se na to moc netvářil, byl to muž 
akce na jevišti. Nedovedl si představit, že na je-
višti bude člověk, který bude "jenom" pouštět 
desky, bude něco říkat a lidi se u toho budou ba-
vit. Ale šeredně se zmýlil.  Pavel Černocký tam 
diskotéky začal provozovat a vlastně to byl náš 
první diskžokej. A pak se strhla taková menší la-
vinka první vlny diskžokejů, do které jsem spadal 
i já. 

Když pak Bohouš Durdis otevíral tehdy technic-
ky určitě nejlépe vybavený klub v Praze, diskoté-



FENOMÉN DISKOTÉKY 

12 

ku Dynacord na Vinohradské třídě, tak jsem se 
tam v roce ´69 stal rezidenčním diskžokejem. 
Slavné a ve své době až neuvěřitelně populární 
Déčko vybavila německá firma Dynacord tou nej-
modernější zvukovou a světelnou technikou, kte-
rá u nás tehdy neměla obdoby. Tam jsem vydržel 
jako diskžokej až do doby, kdy se v devadesátých 
letech z tohoto klubu stala pobočka jakési ra-
kouské pojišťovny. 

Diskotéky začaly růst po celé republice. Základ-
ní „stájí“ se jim staly Kluby mládeže zřizované 
mládežnickou organizací SSM. On tenkrát ne-
mohl jakýkoliv klub či jiné zařízení zřizovat nikdo 
jiný než oficiální organizace. A to byly tenkrát 
svazáci (SSM), odboráři (Závodní kluby či domy 
ROH), někde svazarmovci či tělovýchovné jedno-
ty. Tato velká éra diskoték trvala až do roku 
1990, kde pak řada pořadatelských zařízení za-
nikla a provozy se zprivatizovaly. 

K diskotékám ale patřila i diskotéková hudba            
a interpreti. Ostrý rytmus, „sladké melodie“, hi-
ty, jak se začalo říkat dřívějším šlágrům. Velkou 
vlnu vyvolali Bee Gees, hlavně jejich muzika 
k filmu Horečka sobotní noci z roku 1977. Stejně 
tak byli populární Abba, Amanda Lear, Boney M 
a další. U nás Skupina Kroky Františka Janečka            
a Michal David, Karel Vágner s Hankou Zagoro-
vou a Holky z naší školky Kotvalda a Hložka, Petr 
Němec, Shut Up Františka Ringo Čecha, Viktor 
Sodoma a Jiří Schelinger, Golden Kids Kubišová-
Neckář-Vondráčková i další hvězdy popu.  

Mimochodem, všimly si toho i věhlasné symfo-
nické orchestry, že disko „mává světem interpre-
tace“. Takže i tak vážený Symfonický orchestr 

londýnského radia BBC nahrál výběr slavných 
převážně symfonických skladeb v disko rytmu. 
Zkuste se podívat na YouTube. 

Důležité je, že diskžokejové „začali mluvit“, po-
vídat o skladbách a interpretech, zvát si hosty, 
organizovat různé soutěže publika, hlasování              
o nejoblíbenějších skladbách, používat nápadité 
světelné efekty apod. Uváděli třeba malé módní 
přehlídky, ukázky moderních tanečních kreací 
jako je break dance aj. Vzorem se stala např. 
„Pouštěčina“ dvojice Miloš Skalka a Jakub Jakou-
bek. 

 
Vzpomíná na to Petr Salava: 
Mě se vždycky líbili dýdžejové, kteří uměli mlu-

vit a bavili lidi. Pro každou taneční zábavu, ples, 
klubovou diskotéku je lepší diskžokej, který umí 
nejen vybrat vhodnou muziku, něco o interpre-
tech ví a současně umí vytvořit dobrou náladu. 
To uměli třeba Jakoubek se Skalkou, když uváděli 
v „Déčku“ svoje „Pouštěčiny“.  Měli tam hosty, 
zpívali, dělali show. Dneska to už mnohdy není. 
Někdo si myslí, že je diskžokej, když na stůl po-
staví notebook, v něm připravený set muziky                
a zapne ho.  

Diskotéky se také vydaly do velkých sálů. Mno-
hokrát vyprodaly i velký sál Lucerny, kde účinko-
val velký Diskotým s hosty jako třeba Helenou 
Růžičkovou, Michalem Davidem. 

Iveta Bartošová nazpívala „Hej, pane diskžokej“ 
a natočily se dva filmy „Diskopříběhu“. Prostě šla 
vlna, která všechno převálcovala.  

Ale diskžokejové to neměli nijak lehké. Museli 
stejně jako jiní umělci ze sféry populární hudby 
skládat tzv. kvalifikační zkoušky. Pohovory o zna-
lostech politiky, umění, zábavné hudby aj. Museli 
předložit tzv. playlist, tedy seznam skladeb, které 
budou hrát. V určitých obdobích se požadovalo, 
aby nejméně 50% skladeb bylo ze socialistických 
zemí. Přitom jedna gramodeska z burzy či různě 
dovezená stála na černém trhu 100- 200 Kčs a to 
byly už v té době nějaké peníze. A za to měli ho-
norář 120 Kčs, ti nejlepší pak 200.--. Diskotéka 
trvala 3 – 4 hodiny v jednom kuse. 

„Burza s deskami“ bývala na Václaváku u Alcro-
nu, ve Španělské ulici, na Haveláku, na Kampě, 
na Letné v galerii stadionu Sparty. Ta místa se 
střídala a informace o nich se předávaly jen šuš-
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kandou. Vždy se konaly v neděli dopoledne, des-
ky se mohly jen vyměňovat, nikoli prodávat, což 
se samozřejmě nedodržovalo. Singl tehdy stál 
stovku, v západním Německu, odkud většina de-
sek pocházela, vyšel na šest marek. Policajti cho-
dili burzy rozhánět, ale někteří na nich sami rádi 
nakupovali. 

Jinak s nákupem desek pomáhali kamarádi, 
sportovci, kteří jezdili do zahraničí, známí z am-
basád, a pokud to šlo, jezdili si pro ně diskžokejo-
vé sami. Když jsem měl pozvání od přátel, mohl 
jsem na tři dny zajet do Anglie. Brzy jsem si vyti-
poval tamní burzy, tzv. carbootsale. Každou ne-
děli přijeli lidé na nějakou pronajatou louku, ote-
vřeli kufr od auta a nabízeli všechno možné od 
oblečení až po desky. A samozřejmě za úplně 
jiné ceny než v obchodech, dodává Honza Be-
neš“. 

Takovou burzu jsem navštívil i v parku v Krči. 
Potkal tam řadu známých, třeba i Václava Bártu 
s kolekcí nejnovějších zahraničních desek. Naše 

přátelské povídání narušil příjezd komanda SNB, 
a tak jsme se všichni rychle rozprchli. 

Diskotéky se staly během šedesátých až deva-
desátých let jakýmsi symbolem doby a nejběž-
nější formou společenské zábavy spíše jen mla-
dých. Je ale škoda, že neoslovily dospělé genera-
ce třicátníků a starších.  

Když jsem jednou navštívil „Déčko“ abych se 
domluvil s diskžokeji na jejich účinkování 
v nějaké akci, dívali se na mně účastníci pohle-
dem „hle, strejda hledá nějakou mladou kočku“. 
Příště jsem se takovým návštěvám raději vyhnul. 

Ve světě ale stále přetrvávaly diskotéky                     
i v původním rozměru, tedy jako noční kluby pro 
návštěvníky „nad dvacet“, třeba ve Francii, Ně-
mecku i USA apod. 

Tady podobné diskotéky chybí, je to myslím 
jakási „díra na trhu zábavy“. Přitom dnešní do-
spělí všeho věku, vlastně hlavně ti nad 40, jsou 
odchovanci Elvise, Beatles, rocku, twistu, prostě 
zcela moderních a dnes vlastně klasických žánrů. 
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Kdybyste na ně přišli s dechovkou, tak by vás 
hnali (ne všichni, i dechovka se hodí přiměřeně 
k tanci).  

Padesátníci a šedesátníci si ani nemohou nikde 
zatancovat, poslechnout společně hezkou muzi-
ku svého mládí. Takové ty společenské kavárny 
s odpolední hudbou vymizely. Možná jsou ještě 
tak v lázních či v lepších hotelích u moře. Jistě 
jsou plesy a jiné tancovačky v každé slušné obci, 
ale to je o něčem jiném 

Petr Salava k tomu říká: 
Už dlouho mám pocit, že je třeba se zaměřit na 

seniorské publikum. Ti lidé bývají takoví zapome-
nutí, odstrčení. Tam by měly směřovat nějaké 
granty, aby se za nimi do těch domovů jezdilo, 
přinesla se jim zábava, dobrá nálada. Nevylučuji, 
že bych se o něco takového pokusil. Dát dohro-
mady něco ze starých věcí a jezdit za nimi. Ale za 
současných honorářů umělců a technických ná-
roků je to prakticky nezaplatitelné, to by si ty do-
movy seniorů nemohly dovolit. Tam by bylo dob-

ré, aby vše stát podpořil, aby se ti lidé mohli 
smát. Protože smích léčí. 

Životní styl se za ta léta změnil, žijeme rychleji, 
času na společenské setkávání a zábavu moc ne-
zbývá.  

Ať je a bude jakkoliv, diskotéky nezmizí. Je zají-
mavé, jak znovu přicházejí do módy šelakové               
a vinylové desky a s nimi staré gramofony.  

 
Sice se dnes místo známých diskoték vyskytují 

noční bary a různě undergrandové podniky. Vše 
je dnes soukromé. Nic proti tomu, diskotéky žijí 
dál a je vždy na majitelích a diskžokejích, jakou 
zábavu lidem nabízejí. 

 
PhDr. Václav Soldát 
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Hořice se nacházejí na jihu Čech na čes-
kokrumlovsku a pašijové hry zde měly a mají 
opravdu dlouhou tradici, dokonce takovou, že se 
stala součástí českého kulturního dědictví a čes-
kým fenoménem. Velký význam má i ten fakt, že 
zdejší divadlo, postavené především za účelem 
hraní pašijových her, má tradici už téměř stě let 
a patří tak k nejstarším v Evropě vůbec. 
K přerušení tradice tu došlo jen za světových vá-

Pašije, to je souborné označení pro část biblických textů, které věřícím (nebo lépe řečeno veřejnosti) 
přináší svědectví o posledních okamžicích Ježíše Krista před jeho ukřižováním. Původně šlo jen o sou-
část svatých textů, později ale byly různě upraveny a v kostelech nakonec měly formu uměleckého 
přednesu, kdy jednotlivé pasáže, včetně rozdělení jednotlivých postav, četli jednotliví lidé, často za do-
provodu sborového zpěvu ostatních. Pašije se nakonec staly součástí folkloru, a úspěch časem přesáhl 
běžné náboženské obřady a přenesl se až na divadelní prkna. Pašijové hry se postupně staly tradicí 
v předvánočních svátcích a mívaly obrovský úspěch u veřejnosti. Největší rozkvět zaznamenala tato 
forma zábavy na přelomu 14. a 15. století, v mnoha oblastech se ale držely pašijové slavnosti mnohem 
déle a někde jsou živé dodnes. Dostaly se dokonce do umění vážné hudby, když je jako základ použili 
například Josef Sebastian Bach, Bohuslav Martinů a celá řada dalších. A abychom se dostali blíž do 
naší doby, staly se i námětem vůbec prvního českého hraného filmu všech dob (tedy pokud víme). Do-
šlo k tomu v jihočeských Hořicích v roce 1897.  

lek a za minulého režimu. Jde o fenomenální po-
dívanou, která začala znovu krátce po revoluč-
ním roce 1989 a účinkuje během ní na sedmde-
sát herců – většinou dobrovolníků a tedy ochot-
níků. Při tomto počtu zúčastněných se jedná                 
o největší amatérský divadelní počin na našem 
území. A tak bychom mohli pokračovat. 

Už na konci 19. století byly hořické pašijové 
hry fenoménem, který se dokonce dostal za hra-
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nice Evropy, až za oceán. V roce 1897 tak do 
Čech přijela velmi zajímavá skupina cizinců, která 
se zajímala právě o zmíněné hry, o Pašije. Pošu-
mavská víska jista byla pro Američany zajímavou 
raritkou, ovšem to se muselo týkat i zdejšího 
prostředí a divadla. To vše se nakonec stalo sou-
částí scény zmíněného prvního hraného filmu, 
který se u nás prokazatelně točil. Většinu rolí při-
tom sehráli právě zdejší obyvatelé jako amatérští 
herci – údajně se jich účastnilo až tři sta lidí. Ve 
skutečnosti bychom mohli tento záznam považo-
vat spíš za živý rozpohybovaný obraz, jako kdy-
bychom sérii fotek rychle protřeli mezi prsty za 
sebou. Na druhou stranu šlo o jedinečnou záleži-
tost, technický zázrak, a tak ho právem většina 
filmových historiků považuje za jeden z prvních 
hraných filmů na celém světě. Opět jedno 
z prvenství, kterých si u nás dostatečně neváží-
me. 

Film je unikátem nejen proto, že byl prvním 
hraným filmem u nás, ale také z toho důvodu, že 
zachycuje kromě samotných her i tehdejší podo-
bu Hořovic, které se objevují už v úvodním obra-
zu. Těch mělo prý být až 65 a údajně použitý ma-
teriál měl mít délku až 1500 metrů. Protože teh-
dy ještě neexistovala technologie pro nasvícení 
většího prostoru, museli se filmaři, vedení režisé-
rem Williamem W. Freemanem, spokojit 
s denním světlem, a tak se hry nehrály ve zdej-
ším tradičním divadle, ale na venkovním pro-
stranství proti malovaným kulisám, v blízkém 
lomu a na dalších místech. Jen abyste měli před-
stavu, na tehdejší dobu se jednalo o skutečně 
neobyčejně velkolepý podnik, když uvážíme, ko-
lik musela stát americké filmaře cesta, vybavení, 
filmový materiál a k tomu kulisy, nejspíš i nějaké 
ty honoráře. Také doba natáčení byla na tu dobu 
neobvykle dlouhá. Točilo se celé tři týdny. Inves-
tované náklady se tak odhadují na neuvěřitel-
ných 10 000 tehdejších dolarů, což byla astrono-
mická suma. Tuto extrémně vysokou sumu po-
skytli divadelní producenti Marc Klaw a Abraham 
Erlanger, kteří se stali zároveň majiteli práv.               
A nelitovali! 

Je pozoruhodné, že úspěch tohoto filmu nebyl 
u nás původně vůbec prezentován, o filmařích 
v Hořicích se v novinách té doby vůbec nepsalo  
a film u nás ani nebyl promítán, takže ho neviděli 

ani aktéři natáčení. První zmínka v dobovém tis-
ku pochází až z dalšího roku, a to už byl film 
v Americe úspěšně promítán před obecenstvem. 
Premiéra 22. 11. ve Filadelfii měla velký úspěch  
a film se promítal ještě řadu let. A čísla, která se 
nám o promítání The Horitz Passion Play docho-
val, jsou skutečně až těžko uvěřitelná. Údajně už 
v prvním roce promítání proběhlo na 500 repríz 
po Spojených státech a Kanadě, na které přišlo 
až půl milionu lidí. Na přelomu století, v roce 
1900, se jen v Atlantě přišlo na film podívat 
200 000 diváků a zájem neupadal ani v dalších 
letech.  

U nás ovšem doplatil film na vnitropolitické, 
kulturní a náboženské třenice mezi Čechy                     
a Němci, a také na židovský původ tehdejšího 
divadelního „ředitele“ pašijí v Hořicích, což vzbu-
dilo proti filmu i vlnu antisemitských narážek.             
O úspěchu prvního hraného filmu na našem úze-
mí, historiky považovaném i jeden 
z průlomových filmů v celé historii kinematogra-
fie, se tak Češi dozvěděli až mnohem později. 
Ostatně film samotný se postupně stal jak feno-
ménem, tak i fantomem filmové historie. Během 
20. stoletím, s postupujícím vzestupem filmu ja-
ko takového, se zastaralý snímek dostával poma-
lu stále víc na okraj zájmů, až se na dlouhou do-
bu ztratil a zbyly po něm jen nadšené recenze 
v americkém tisku. Jeden čas se dokonce uvažo-
valo, že vůbec neexistoval a došlo u něj 
k záměně s jiným filmem tohoto tématu, který se 
natáčel v Paříži. Až později se našly zlomky filmu, 
které prokazatelně dokázaly, že se opravdu jed-
nalo o film v Hořicích. Celý film, případně jeho 
kopii, se ale dosud najít nepodařilo. 

Dnes jsou hořické pašijové hry brány jako sou-
část našeho kulturního dědictví, získaly Cenu za 
rozvoj místních občanských aktivit v roce 1997               
a obec se stala součástí mezinárodního společen-
ství Europassion. Hrají se každoročně a jde o vel-
kou událost, na kterou se sjíždí lidé z celého okolí 
a celé republiky, a to přesto, že tradičně hrají 
jednotlivé postavy místní amatérští herci a ne 
profesionálové. O to zajímavější představení je,  
a ve spojení s The Horitz Passion Play se jedná              
o historickou zajímavost, jaká u nás nemá srov-
nání.  

Tomáš Hejna 
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Trojcédé album těch nejvýznamnějších písní bratrů Nedvědů, jako jsou 
hity IGELIT, KVETLY LOUKY, 20 LET, ULIČKY, PRAŽCE, PRÁZDNÝ DŮM, 
FRANKY DLOUHÁN, PAPÍRKY, RIKATÁDO, ASCALONA, TULÁCKÝ RÁNO, 
TOULÁM SE a další 
UNIVERSAL MUSIC 2022, Cena 479 Kč 

Karel Černoch parřil k nejvýraznějším zpěvákům své generace. jeho vyjí-
mečný hlas měl spoustu poloh - od kantilény přes bluesové a rockové po-
lohy až po country. Aktuální výběr mapuje celou jeho pěveckou dráhu                
- po dlouhé době zde najdete i epickou PÍSEŇ O RODNÉ ZEMI, která dlou-
ho nevyšla na CD.  
UNIVERSAL MUSIC 2022, Cena 429 Kč 

Jiří Suchý a Ivan Král natočili toto skvělé a nestárnoucí album plné písni-
ček z pera Jiřího Suchého. Ivan král si tím splnil sen, protože chtěl vždy                
s Jiřím Suchým spolupracovat. A Jiří Suchý byl nadšený s nových aranží 
jeho velkých hitů. Největším hitem alba se sta PRAMÍNEK VLASŮ, který se 
dočkal i skvělého videoklipu.  
UNIVERSAL MUSIC 2022, Cena 449 Kč 

Zbrusu nové album, které bylo s pokorou nahráno v hluboké úctě a obdi-
vu k české jazzové scéně období tzv. nylonového věku (jak Josef Škvorecký 
nazval léta 1945–1948), neboť můžeme hrdě a s neochvějnou jistotou 
tvrdit, že v té době se u nás swingovalo opravdu senzačně!  
 WARNER MUSIC 2022, Cena 369 Kč 

Trojalbum Nejkrásnější na světě je láska s 15 dosud 
nikdy nevydanými písněmi a také kniha známého 
spisovatele Petra Macka Každá trampota má svou 
mez (2. rozšířené vydání s řadou unikátních barev-
ných fotografií.  
CD: UNIVERSAL MUSIC 2022, Cena 499 Kč 
Kniha: UNIVERSUM, Cena  399 Kč 
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Skupina Lucie na podzim 2022 přichystala pro své fanoušky velký zážitek. 
Po dvaceti letech navázala na projekt Lucie v opeře. Kapela vyrazila               
v kompletní sestavě na halové turné, na kterém odehrála své hity v dosud 
neslyšených aranžích Českým lvem oceněného Kryštofa Marka a s dopro-
vodem Filharmonie Hradec Králové. Podmanivé spojení zvuku rockové 
kapely a symfonického tělesa přineslo nevšední zážitek a to nejlepší bylo 
zaznamenáno i na album.O mix a mastering se postaral respektovaný 
dánský producent a zvukový mág Jacob Hansen. Druhý disk obsahuje 
sympho rmx bonusy vybraných hitů v produkci významných českých                   
a slovenských producentů. UNIVERSAL MUSIC 2022,  
Cena: 559 Kč  

Dvě krásná vánoční alba AVE Hany Zagorové a Štefana Margity v jednom 
elegantním balení.  
Cena: 329 Kč  

Staré pražské písničky od populárních kapel Šlapeto a Patrola na jednom 
dvojalbu. 
Cena: 559 Kč  

Zpěvák, skladatel a hudebník Michal David patří již několik dekád mezi 
nejpopulárnější umělce domácí pop music. Složil nespočet hitů, některé 
znich se staly i výraznou součástí oblíbených českých filmů. Napsal několik 
muzikálů, znichž nejznámějšími jsou např. Kleopatra, Tři mušketýři a An-
gelika. Je několikanásobným držitelem stříbrného a bronzového ocenění v 
anketě popularity Zlatý, resp. Český Slavík a dvojnásobným vítězem anke-
ty Týtý. V roce 2018 obdržel od prezidenta republiky státní vyznamenání 
Za zásluhy.  
Cena: 519 Kč  

S vetrom opreteky je druhý pesničkový album trojice Lasica-Satinský-Filip, kto-
rý pôvodne vyšiel vo vydavateľstve Opus v roku 1982. Album plnohodnotne 
nadviazal na superúspešný titul Bolo nás jedenásť z roku 1981. Prináša osem-
násť piesní autorskej dvojice Jaroslav Filip (hudba) a Milan Lasica (texty), med-
zi nimi aj také skvosty, ako Rozpačité blues či legendárne Čerešne, v ktorých 
hosťuje pôvodná interpretka tohto evergreenu Zuzana Krónerová. Jedinečná 
poetika, nápaditosť, humor a nadhľad sú atribúty, ktoré určite potešia každé-
ho milovníka kvalitnej a osobitej populárnej hudby.  
 Cena: 349 Kč  
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Publikace věnovaná životu a písním Waldemara Matušky vychází v roce ne-
dožitých devadesátin jednoho z nejlepších českých zpěváků. Zasvěcená                   
a objevná kniha mapuje Matuškovy osudy od útlého dětství a přináší nový 
pohled na jeho poněkud tajemné začátky. Dozvíme se, odkud pocházel, kde 
trávil mladá léta a jakou spletitou cestou se dostal k angažmá v divadlech 
Semafor a Rokoko. Projdeme s ním celou tu dlouhou pouť z Košic, kde se 
narodil, přes Prahu, v níž vyrůstal, až po málo známé období na Karlovarsku, 
kde se Waldemar Matuška vyučil sklářem. Oživíme dávno zapomenuté roky, 
během nichž se otrkával v prvních tanečních kapelách. Zlatou érou byla pro 
charismatického vousáče šedesátá a sedmdesátá léta, kdy spolu s Karlem 
Gottem kraloval československé populární hudbě. Nová knížka připomíná                
i jeho mimořádné úspěchy v zahraničí, na které se dosud tak trochu zapomí-
nalo. Matuška postupně dobyl pařížskou Olympii, londýnskou Royal Albert 
Hall i americký Nashville – a to dávno předtím, než v roce 1986 do USA emi-
groval. Text doprovází množství fotografií z vyprodaných sálů, divadelních 
inscenací, v nichž Matuška účinkoval, a filmů, ve kterých zazářil. Knihu dopl-
ňují dobové programy, recenze a citace z desítek rozhovorů s Waldemarem            
i jeho přáteli. Životní příběh a hvězdná kariéra Waldemara Matušky nabývají 
v knize SNŮM OSTRUHY DÁT zcela nových rozměrů. Autor Michal Bystrov se 
na základě podrobného studia materiálu detailně zabývá divadelní, filmovou 
i hudební dráhou oblíbeného zpěváka, tajemstvími spojenými s jeho půvo-
dem, neslýchaným zákazem, který ho postihl roku 1964, i důvody Matuškovy 
senzační emigrace v roce 1986. Ve světle málo známých faktů se Matuškův 
odchod do USA jeví jako nevyhnutelný krok, k němuž vedly desítky ústrků                  
i hodně velkých křivd. Kniha je také pečlivou rekonstrukcí Matuškových pu-
tování po světě – od Indie přes Egypt a Velkou Británii až po několik význam-
ných cest do Spojených států mezi lety 1969 a 1983.  

Počet stran: 240 
Cena: 699 Kč 

Svým zpěvem potěšila miliony lidí a její hlas dokázal oslovit několik generací. 
Tisíce vyprodaných koncertů, neuvěřitelných deset a půl milionu prodaných 
desek a skoro šedesát let na scéně. K tomu připočtěme devět nejvyšších oce-
nění v soutěži popularity Zlatý slavík a získáme hrubý obrys otisku práce, 
který za sebou má zpěvačka Hana Zagorová. Její život byl z profesní stránky 
zcela naplněn a dosáhla těch nejvyšších met a uznání, o jakých může zpěvač-
ka u nás snít. Pohled na život Hany Zagorové ale nabízí i jiné odstíny, než jen 
odlesky slávy. Skoro celý život bojovala s velmi vážnou nemocí krve. Zákeřná 
nemoc jí také připravila o možnost mít vlastní dítě a krutá rána v podobě 
životního podrazu jí odepřela i dítě adoptované. Přesto všechno Hana Zago-
rová nezanevřela na život a především na lásku. Ta se nejen zrcadlila v jejích 
autorských textech, kterých má na svém kontě stovku, ale i v obětavé péči              
o svého manžela, operního pěvce Štefana Margitu. Vždyť která žena by se na 
několik let vzdala své kariéry, popularity i fanoušků, jen aby mohla být na 
blízku svému milovanému? Jaká? Taková, která miluje život a je schopna ho 
přijímat ve všech jeho podobách a odstínech, ať už v dobrých, nebo zlých.              
A přesně taková byla Hana Zagorová, které skoro všichni říkali »Zagorka«. 
Unikátní biografická kniha osvědčených autorů memoárové literatury Miro-
slava Graclíka a Václava Nekvapila nazvaná Zagorka na více než šesti stov-
kách stran mapuje profesní i životní příběh jedné z našich nejslavnějších                
a nejpopulárnějších zpěvaček. Obsáhlé exkluzivní otevřené rozhovory                     
a snímky ze svého soukromého archivu do knihy poskytla nejen legendární 
Zagorka, ale i její manžel Štefan Margita a muzikant Karel Vágner, který s 
Hanou Zagorovou spojil skoro celý svůj umělecký život. První vydání knihy, 
které zpěvačka autorizovala, se stalo před lety bestsellerem a je již nedo-
stupné.  

Počet stran: 688  
Cena: 599 Kč 



Josef Mysliveček (1737–1781), syn pražského mlynáře, se díky svému nadání stal 
jedním z nejpopulárnějších skladatelů vážné opery v druhé polovině osmnáctého 
století. Dosáhl oslnivých úspěchů v Itálii a ovlivnil mladého W. A. Mozarta, s nímž 
se několik let přátelil. U nás je však dnes Mysliveček znám hlavně díky pozdějším 
legendám inspirovaným jeho dobrodružným životem a předčasnou smrtí. Tato 
kniha, která vychází u příležitosti premiéry filmu Petra Václava Il Boemo, seznamu-
je čtenáře s ověřenými fakty o skladatelově životě a kariéře a nastiňuje vývoj Mysli-
večkova obrazu a vnímání jeho hudby od osmnáctého století po současnost. Sou-
částí knihy jsou fotografie z natáčení filmu a výběrový seznam nahrávek Mysliveč-
kových děl.  

Počet stran: 176 
Cena: 269 Kč 

S autorkou knihy Blankou Kovaříkovou nahlédnete do soukromí filmových a diva-
delních hvězd, ale také dalších mimořádných osobností – režisérů, tanečnic, výtvar-
níků, lékařů, sportovkyň i podnikatelů. Každý z nich byl hvězdou ve svém oboru. 
Dozvíte se, jaké příběhy prožívali, podíváte se do jejich domovů, šatníků i kuchyní, 
zajdete s nimi do kaváren a restaurací a zjistíte, jak žili za první republiky, kde naku-
povali, jakým způsobem trávili volný čas. Knížka o životním stylu doby, kterou si 
někdy až přehnaně idealizujeme, je plná unikátních fotografií a dobových reklam              
a může se vám stát příjemným průvodcem dávno zašlých časů.  

Počet stran: 328 
Cena: 399 Kč 

Dvaapadesát týdnů, dvaapadesát unikátních fotografií,                
dvaapadesát zajímavostí o životě hvězd pamětnických filmů 
a tentokrát i o zákulisí rozhlasu.  

Tradiční Cibulkův pamětnický kalendář tentokrát potěší nejen 
všechny milovníky starých českých filmů, ale i rádia. Proč? 
Přesně před 100 lety se totiž u nás začala psát historie tohoto 
nesmrtelného média. Československo se tehdy stalo druhou 
evropskou zemí, která měla řádné rozhlasové vysílání. Proč se 
první den vysílání ozval v éteru štěkající zmoklý pes? Kdy nás 
prvně uložil ke spánku skřítek Hajaja? Který moment zničil 
kariéru Vlasty Buriana? To všechno se tu dozvíte…  

Cena: 129 Kč 
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Publikace je významným příspěvkem k poznání historie české 
kultury a jejích interpretů v době, kdy se rozvíjela a začínala se 
prosazovat jako ukazatel české kultury a svébytnosti. V knize 
se tak dočtete o vzniku prvního skutečně českého divadla a 
jeho zakladatelích, o kramářských písních a zapomenutém pís-
ničkáři Františku Haisovi, o prvním českém hudebním manage-
rovi Josefu Srbu-Debrnovi, jak se bavili Pražané na Jubilejní 
výstavě roku 1891, o kabaretu Červená sedma, prvních čes-
kých filmařích.  

Knižních titulů, na jejichž stránkách vyprávějí děti o svých rodi-
čích, známe hodně. Poměrně dost také takových, kde syn hovo-
ří o svém otci. DOBRODRUH z VÁCLAVÁKU, kterého držíte v ru-
ce, se však z předešlého počtu vymyká, a to značně a dokonce v 
několika ohledech. Václav Junek syn, zavedený spisovatel a scé-
nárista, jej totiž napsal o svém otci Václavu Junkovi, grafikovi, 
malíři a ilustrátorovi, takříkajíc už ve zralém věku, což mu pře-
devším umožnilo vrátit se zpět do otcova světa se skutečným 
nadhledem a bez zdržujících detailních emocí. Líčí tedy tohoto 
námořníka, cestovatele, lva společnosti a trampa se zřejmým 
porozuměním, avšak opravdu takového, jakým to všechno sku-
tečně byl.  

„Jen dvě odvětví u nás fungují hůř než politika. Justice a mé-
dia,“ říká spisovatel a hudebník Petr Štěpánek, autor knihy Re-
portáž psaná po popravě, a dodává: „Kdysi jsem to říkával jako 
veselý bonmot, dnes už vím, že je to smutná pravda.“ Petr Ště-
pánek byl v letech 1994 – 2003 (de facto), respektive 1994 – 
2006 (de iure) členem a místopředsedou Rady pro rozhlasové             
a televizní vysílání a zažil v ní největší mediální a politické tur-
bulence, které tehdy hýbaly naší zemí. Ve své Reportáži psané 
po popravě vás autor s nevídanou otevřeností zavede do zákuli-
sí naší vysoké politiky, provede vás válkou o televizi Nova a zá-
roveň s ním prožijete neuvěřitelnou 18letou soudní anabázi, na 
jejímž konci je morální i finanční satisfakce nezákonně odvola-
ných členů Rady pro vysílání.  




