
Zpěvák Richard Adam ji v mládí miloval, 
přestože byla o deset let starší než on. Poznali 
se u společné učitelky zpěvu Jeleny 
Holečkové Dolanské a pojilo je něžné 
přátelství.
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Říkej mi to potichoučkuŘíkej mi tJiřina Salačová

TA
J ST

I

U
TA

JE

NÉ MALIČKO
ST

I

U

odhaluje Ondřej Suchý

EENNN
ÉÉÉ M LLIIIIIIIČČČČČČKK

12 RETRO

Píše se rok 1942. S orches-
trem Karla Vlacha zpívají 
Sestry Allanovy a mladý 

Arnošt Kavka.

r

Populární dívčí trio Sestry Allanovy (Jiřina Salačo-
vá je na snímku vpravo) nahrálo spoustu známých 
skladeb.
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Na konci čtyřicátých let 
minulého století se čas 
od času noční chodci 
na Václavském náměs-

tí s údivem ohlíželi za jednose-
dadlovým motocyklem značky 
Manet s balonkem připevněným 
k blatníku, na němž seděla, ob-
lečena v elegantním dlouhém 
flaušovém kabátě, jedna z nej-
známějších zpěvaček té doby – 
Jiřina Salačová (1920–1991). 
Mladíka, který motocykl řídil, 
neznal nikdo. Zatím. Devate-
náctiletý Richard Adam tehdy 
společně s Jiřinou Salačovou na-
vštěvoval hodiny zpěvu. Po le-
tech v Nostalgickém muzeu zá-
bavy Ondřeje Suchého vděčně 
vzpomínal, jak kolegiálně se 
k němu populární zpěvačka cho-
vala, půjčovala mu noty, a do-
konce mu zařídila první veřejné 

vystoupení s orchestrem Zdeň-
ka Bartáka.

Jiřina Salačová se narodila v ro-
ce 1920 a vyučila se knihkupec-
kou účetní v pražském hudebním 
nakladatelství Grando, patřícím 
její tetě. Současně při zaměstná-
ní chodila zpívat do Kühnova 
sboru. Na přelomu třicátých 
a čtyřicátých let založila dívčí trio 
Tři pražská děvčátka, které se po-
té, co si ho všimli Karel Vlach 
a Arnošt Kavka, změnilo v legen-
dární Sestry Allanovy (jméno jim 
vymyslel Kavka podle pseudony-
mu skladatele Alfonse Langera 
»Allan«). S orchestrem Karla Vla-
cha zpívala Jiřina Salačová v tro-
jici se Sestrami Allanovými, ale 
brzy také sólově. Koncem čtyři-
cátých let a v letech padesátých 
spolupracovala s Vlachovým or-
chestrem především při natáčení 

gramofonových desek a v pravi-
delných, živě vysílaných rozhla-
sových pořadech.

Orchestrů, s nimiž za dobu 
své pěvecké kariéry zpívala, by-
la postupně dlouhá řada. V úpl-
ných začátcích to byl také orche-
str R. A. Dvorského. Se Studio 
clubem Slávy Záděry zpívala 
koncem čtyřicátých let 
v pražské taneční ka-
várně Arcadia, 
v  padesátých 
letech jezdila 
na zájezdy 
s orchestrem 
Ladislava 
Bezubky 
a do Bratisla-
vy zajížděla 
hostovat se 
skupinou kla-
víristy Juraje Berczellera. Vystu-
povala také s orchestrem Ferdi-
nanda Petra, v letech 1955–1958 
zpívala s vokálním kvartetem 
Lišáci, které doprovázel Jaromír 
Vomáčka na klavír. Jedním 
z posledních orchestrů, s nimiž 
si zazpívala v polovině osmdesá-

tých let, byl orchestr Václava 
Hybše. 

V době, kdy její sláva začína-
la pozvolna ustupovat, se para-
doxně jako zpěvák prosadil její 
o čtyři roky mladší bratr Vladi-
mír Salač, od dětství známý fil-
mový a divadelní herec (ve zpě-
vu odchovaný stejně jako ona 

Kühnovým sborem). Na-
hrávka Písně pro 

Kristýnku se 
v jeho podání 

stala u  nás 
v  le tech 
1955–1956 
nejprodáva-
nější gramo-
fonovou des-
kou!

Na konci 
osmdesátých let měli 

sourozenci Salačovi vystoupit 
společně v  televizním pořadu 
Kavárnička dříve narozených. 
Vladimír Salač se na vystoupe-
ní těšil, Jiřina se však ze zdra-
votních důvodů omluvila. Byla 
to škoda. Krátce nato, v  roce 
1990, Vladimír Salač zemřel 

RZR04_12-13_hr_OK.indd   12RZR04_12-13_hr_OK.indd   12 30.03.20   14:0230.03.20   14:02


