ntlmen české operety
jmenuji alespoň Peníze nebo
život, U sv. Antoníčka, Klatovští dragouni, Ta naše písnička česká – a představte
si, že před televizní kamerou
stál poprvé už v roce 1935!
Bylo to na Světové výstavě
v Bruselu.

Podlehla mu i Hana Vítová
Pamětníci tvrdí, že když
v polovině třicátých let minulého století oznámil rozhlasový hlasatel: „Zpívá Jára Pospíšil,“ tak na tato jeho
slova prý – cituji: „přestávaly ženy uklízet, vařit, šít
či žehlit a zahleděny kamsi do neznáma jako by se
samy stávaly okouzleným
protějškem princova milostného vyznání z operety
Franze Lehára Země úsměvů, Tvým je mé srdce jen...“
Co na Járu Pospíšila
u příležitosti letošního vý-

ročí prozradit? Třeba že
se osobně znal se slavným tvůrcem operet Franzem Lehárem, a dokonce
hrál v několika představeních, které Lehár dirigoval;
že byl velmi významným
a uznávaným filatelistou;
že byl kdysi ženatý s herečkou Hanou Vítovou, která
mi svého času prozradila,
jak se v šedesátých letech
s bývalým manželem Járou
pohádala, když jí řekl, že
nemá rád Waldemara Matušku, který tehdy zrovna
přezpívával do nových podob některé písně z jeho repertoáru.
Vzdor téhle malé epizodce budiž konstatováno, že
Jára Pospíšil, jenž zemřel
v roce 1979, byl velkou operetní hvězdou, na kterou se
ani po letech nezapomíná!
A Ondřej Suchý

I Na slavného zpěváka v jeho
rodném městě nezapomínají.
E Natočil přes 550 gramofonových desek a jeho písně vycházejí
na deskách dodnes.
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Životní příběhy slavných
 Exkluzivní rozhovory
 Zapomenutá místa
 Co jsme rádi jedli
 Jedinečné fotograﬁe
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