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Ivan Král

Ivan Král se 
svými láskami –  

manželkou Cindy 
a bílými králíčky.

Davide Mattioli

Trápení italského 
zpěváka Davideho 
Mattioliho 
(51), který už 
jedenadvacet let 
žije v Čechách, 
nekončí. Je 
psychicky na 
dně a neví, co dál. 
Dokonce hrozí, že 
skončí pod mostem. 

Jak jsme vás v Rytmu života 
již informovali, i třetí man-
želství se mu rozpadlo, když 

ho jeho žena Lenka s tříletým 
synem Sebastianem, kterého 
spolu mají, nečekaně opusti-
la. Rozvod je na spadnutí a teď 
přišla další rána. „Na její přá-
ní jsem nám pořídil dům blíz-
ko Prachatic, kde žije její rodi-
na. Aby jí byla nablízku. Teď 
mi ale oznámila, že se zřejmě 
s naším synem bude stěhovat 
do Prahy,“ svěřil se nám zniče-
ně zpěvák.
Nemá kde bydlet

Ocitl se tak v dost zapeklité 
situaci. „Dům na Prachaticku, 
který jsem nechal stavět pro 
svou rodinu a myslel si, že tam 
najdeme štěstí, tak pro mě ab-

solutně ztrácí smysl. Jsem tam 
odříznutý od světa, zůstával 
jsem tam jen kvůli Sebíko-
vi, abych mu mohl být den-
ně nablízku. Ten teď ale bude 
pryč. Navíc ten barák ani ne-
můžu prodat, protože ho mám 
na hypotéku. Musí mi pomá-
hat má bývalá rodina, které za 
všechno moc děkuji! Poprvé 
v životě hrozí, že skončím pod 
mostem. Je to strašný, straš-
ný... Pořád ho tam vidím. Když 
jsem tam sám, všechno se to 
na mě valí. Mám deprese, pře-
padají mě černé myšlenky. Be-
ru prášky na spaní, ale stej-
ně to nepomáhá. Každé ráno 
připravuji snídani i pro Sebí-
ka, i když tam není se mnou. 
Mám strach, že se zblázním,“ 
vylíčil zpěvák. 

… a jeho bílí králíčci

Poslední fotka, kterou 
slavný rocker poslal 

Ondřeji Suchému půl 
roku před svou smrtí.

50 RYTMUS ŽIVOTA

Hlavní postava divadelní kome-
die Harvey a  já, kolem které 

se všechno točí, paradoxně není 
vidět. Je to velký bílý králík jmé-
nem Harvey, kterého si vysnil jis-
tý trochu podivínský pan Elwood 
Down... 

Rocker Ivan Král (†71), sklada-
tel, kytarista, zpěvák a producent, 
který 1. února odešel do muzi-
kantského nebe, měl spolu se 
svou ženou Cindy bílé králíky dva. 
V posledních letech se s těmito 
svými miláčky v náručí objevova-
li jako šťastná dvojice na novoro-
čenkách anebo přáních šťastných 
Vánoc. Poslední fotografie Ivana 
s jeho bílým kamarádem mi přišla 
v loňském roce předčasně, už v lé-
tě. Ivan čte na gauči knihu a na pr-
sou mu odpočívá bílý králík. K to-
mu byl připsán text: „Zde studuji 
historii Ameriky a králíček mě po-
tom zkouší.“

 Tvorba Ivana Krále bude 
v příštích měsících, poté, co ješ-
tě v únoru vyjde poslední jeho 
album, předmětem komentářů 
a úvah hudebních kritiků, muziko-
logů i řadových fanoušků. Já pro-
to chci připomenout Ivana Krá-
le z jiného úhlu pohledu. Poznal 
jsem ho jako skromného, usmě-
vavého, milého člověka, obdivo-
vatele a sběratele díla legendár-
ního českého fotografa Františka 
Drtikola, muzikanta se smyslem 
pro humor (to když jednou ne-
čekaně vzal kytaru a zahrál a za-
zpíval píseň Voskovce, Wericha 
a Ježka Život je jen náhoda v an-
gličtině). No, a pak tu byli ti je-
ho bílí králíčci. Já bych jim asi ří-
kal Bob a Bobek, ale oni se určitě 
jmenovali jinak. Jak? To už mi Ivan 
Král nepoví. Bohužel.

 A Ondřej Suchý

Zhroutil 
se mu svět!

Zde ještě zpěvák 
zažíval šťastné chvíle 
se svou nyní již 
nefunkční rodinou.

Deprese,  
bezesné noci...

Malý Sebík je pro Davida 
vším, kvůli němu je 

ochoten přespávat v autě 
před domem.


