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Co nezapomenutelné-
ho filmového milovní-
ka táhlo do Čeladné? 

„…během procházky lázeň-
ským parkem by návštěv-
níci neměli minout Jezírko 
přání, kde mohou pomysl-
ně spláchnout všechny své 
problémy a strasti. V pyra-
midě o kousek dál pak do-
přát svému tělu i duši klid 
a relaxaci. Zážitek v léčivé 
pyramidě jistě umocní po-
hled na vrcholky okolních 
hor, které právě v Besky-
dech více než jinde připo-
mínají zaoblené křivky žen-
ského těla…“ – myslím, že 
tento popis krajiny v prů-
vodci lázněmi Čeladná mo-
hl zapůsobit na Oldřicha 
Nového jako magnet. S při-
bývajícím věkem navštěvo-
val často různé lázně i ně-
kolikrát do roka. „V parku 
se vzrostlými stromy,“ po-
kračuje se v průvodci, „stojí 
také historická budova pů-
vodních lázní z  počátku  

20. století, kde se mimo ji-
né dvakrát léčil i herec Ol-
dřich Nový. Dnes jej tu při-
pomíná reliéf s textem: Jen 
pro ten dnešní den stojí za 
to žít...“
Psací stroj i rádio

Hledal jsem v mnoha do-
pisech, které Oldřich Nový 
psal mnohdy právě z lázní, 
především přítelkyním a bý-
valým kolegyním, ovšem 
z  Čeladné s  nikým žád-
nou korespondenci neve-
dl. Zato z Jeseníku a pře-
devším z lázní Lipová psal 
všem velmi často. A tak si 
z  jeho dopisů, které mám 
k dispozici, můžeme udělat 
obrázek, jak vypadal speciál- 
ně pro něj připravený po-
koj a  jaký měl lázeňský 
program. Na stole byl při-
praven psací stroj a váza 
s květinami, u postele rá-
dio, které jinak v  žádném 
příslušenství ostatních po-
kojů nebylo. Přísný lázeň-
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ský program dodržoval pan 
Nový velmi poctivě, smys-
lem jeho pobytů v  lázních 

bylo načerpání sil tělesných 
i  duševních, aby se mohl 
vrátit k divadelní práci. Ces-
ty za zdravím do léčebných 
lázní nejčastěji podnikal 
až později, koncem šede-
sátých a v průběhu sedm-
desátých let. Vedle návštěv 
Čeladné jezdil nejčastěji 
do Lipové a do Jeseníků. 
(Karlovy Vary či Marián- 
ské Lázně ponechávám 
stranou – tam šlo vždy pře-

devším o účast na nějaké 
společenské události.)

 A Ondřej Suchý

To, o čem si cvrlikali už i vrabci 
na střeše, se definitivně potvr-

dilo. Populární duo Těžkej Pokon-
dr po více než pětadvaceti letech 
končí! Důvodem byly dlouhodobé 
spory mezi jeho členy, tedy Ro-
manem Ondráčkem (53) a Milo-
šem Pokorným (55). Ti dva při-
tom dříve byli nerozlučná dvojka, 
jeden bez druhého neudělal ani 
krok. Nyní se však rozhodli, že se 
každý vydá jinou cestou.

Zatímco Ondráček, který hodlá 
dál zpívat a pokračovat v hudeb-
ní kariéře, už na oficiálních strán-
kách kapely oznámil, že bude jez-
dit pod značkou Lehkej Pokondr 
a hudební doprovod mu obstará 

kapela Rakeťáci, Pokorný se vrá-
til k rádiovému mikrofonu. „Je to 
pro mě v mnoha směrech unikát-
ní situace. Po letech nebudu vysí-
lat ve dvojici, navíc v rádiu, které 
jsem spoluzakládal a jemuž jsem 
kdysi programově šéfoval,“ svě-
řil se Pokorný.

Přestože to zpočátku vypadalo 
na bouřlivý rozchod, kdy přede-
vším Ondráček pral veřejně špi-
navé prádlo, a dokonce se obul 
i  do partnerky svého parťáka 
s tím, že Pokondry neměla ni-
kdy ráda, a označil ji za frustro-
vanou ženu, nakonec se spolu 
pánové dokázali na všem v kli-
du domluvit.  A laš

Ondráček  
bude vystupovat sám

Těžkej Pokondr se rozpadl!

Málokdo ví, že prvorepubliková hvězda 
stříbrného plátna Oldřich Nový (†83) jezdil 
v pozdějších letech rád a často do lázní. 
A v Čeladné v Beskydech má dokonce na 
budově i pamětní desku!

I Julinova karikatura 
Oldřicha Nového.

UT
AJ

EN
É MALIČKOSTI

odhaluje Ondřej Suchý

E Pamětní deska v lázních 
Čeladná návštěvníkům 
připomíná, že tu pobýval 
Oldřich Nový.

Oldřich Nový 
byl bezesporu 
jednou 
z největších, 
ne-li vůbec 
největší 
hereckou 
hvězdou 
našeho filmu.

Po více než 
pětadvaceti 

letech 
kapela 
končí.

V lázních Čeladná jsem míval kdysi staršího přítele, 
akademického malíře, kreslíře, ale zároveň mima 
a velkého milovníka němých filmů. Jmenoval se 
František Julina, studoval u malířů Karla Augusty 
a Jana Zrzavého. V Čeladné bydlel od roku 1952 
až do konce života. Zemřel na jaře 1989. Oldři-
cha Nového z jeho pobytů v Čeladné musel znát 
(už pro svou lásku k filmu a divadlu), co však by-
lo příčinou, že po nějakém jejich setkání vznikla 
tato Julinova karikatura, pro Oldřicha Nového ne-
příliš lichotivá, to už se nikdo nedozví.

A proto se vracím zpět k reliéfu připomínající-
mu návštěvy Oldřicha Nového v Čeladné a hlavou 
se mi honí otázka – jestlipak si s podobnou pa-
mětní deskou vzpomněli také v  jiných jeho oblí-
bených lázních? 

Nelichotivá karikatura

Často jezdíval do lázní

Malíř, mim, milovník 

němých filmů František 
Julina v Čeladné. 
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