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Kdo židli má, bydlí

Film režiséra Miloše Makovce Snadný život měl premiéru v roce
1957. Šlo o dílko průměrné, ale vystupovala v něm řada mladých
začínajících herců a zazněla písnička, kterou později v televizi
proslavili Josef Bek a Irena Kačírková.

K

onečně film o životě našich studentů!“ jásal už
v titulku autor textu fotoreportáže v časopise Kino z 10. října roku
1957. Mladé diváky
opravdu zaujal, protože

F Fdddd Fuddda jIbusae sit, quam, sincipsunt omnimil esectur

v něm vystupovala řada popu- křiklo, že ve filmu zazní i jedlárních tváří – Josef Zíma, Ivan na »vodvazová« písnička
Palec, Vladimír Menšík, Alena v podání právě Suchého a Zímy.
Martinovská, Jiří PaS klarinetem tam řádil
Pudae
pež, Jana Werichová
Vladimír Menšík, šle(pod pseudonymem rercipic te hačovými metličkami
Jana Hálová), poprna obrácené hrnce do
venieni rytmu bubnoval buvé se tu na plátně objevil i Jiří Suchý, o jedoucí výtvarník Valdejjjjllll
hož působení ve
mar Sokol, a předevinárně Reduta se skupinou vším se tančilo! Tak nápadně,
Viktora Sodomy staršího se za- že písnička z filmu velmi brzy
čínalo mluvit. Rychle se roz- zmizela. Jmenovala se Dáme si

do bytu, složil ji Vlastimil Hála a textem opatřil Vratislav Blažek (autoři, kteří později slavili
úspěchy se svými písničkami
v hudebních filmech Starci na
chmelu nebo Dáma na kolejích).
Na to, co se to vlastně tenkrát
přihodilo, jsem se po létech zeptal
obou interpretů. „Nápad, abych
ve filmu Snadný život zpíval s Josefem Zímou písničku Dáme si
do bytu, měl režisér Miloš Makovec. Scenárista a textař Vratislav
Blažek se mi později svěřil, že se
snažil, aby text písničky vypadal
jako ode mne, což se mu – musím přiznat – docela povedlo, často mi ho pak lidé přisuzovali. Nedlouho po premiéře Snadného

života vyšel v Rudém právu vel- mítal důchodcům na Letné na jeký článek, že v době, kdy se bro- jich přání. Promítli ho tam
jí proti páskům, přichází najed- v rámci jedné z besed, které ponou do kin film
řádal doktor Jan Pixa,
natočený za dělnické
na kterou jsem byl poFilm
peníze, kde je tahle pízván. Také nevím
snička, na kterou se Snadný život o tom, že by Snadný žitancuje rock’n’roll. Po měl složitý vot někdy vysílala teletéhle kritice byla pak
vize. Je možné, že to
osud
kdysi bylo snad kvůli
celá ta zpívaná pasáž
z filmu vystřižena. Pikantní na Ivanu Palcovi, který v něm hrál
tom všem bylo, že ještě předtím, jednu z hlavních rolí a později
než byl film uveden do kin, vysí- emigroval, ale dnes?“
lala na něj Československá televiPísnička Dáme si do bytu tedy
ze reklamu, ve které byla právě ta- z filmu, pro nějž byla napsána,
to písnička,“ odpověděl Jiří Suchý. zmizela, leč ne úplně. O rok poz„Abych pravdu řekl, já ten film ději zazněla v podání herců Ireny
nikdy neviděl,“ přiznal se mi Jo- Kačírkové a Josefa Beka za doprosef Zíma. „Teprve až když se pro- vodu skupiny jazzmanů (jako by-

li Karel Velebný, Luděk Hulan,
Vladimír Tomek a další) v televizi coby první československá
»televizní písnička«, natočená režisérem Ladislavem Rychmanem.
Písnička tehdy u televizních diváků zabrala, a tak ji zákonitě čekala ještě cesta na gramofonové
desky. Mýlil by se ovšem ten, kdo
by si myslel, že se před mikrofony studia v pražském Mozarteu
postavili 8. září roku 1960 Irena
Kačírková s Josefem Bekem, nebo snad Jiří Suchý s Josefem Zímou. Na základy nahrané orchestrem Karla Vlacha písničku
nazpívali Yvetta Simonová s Milanem Chladilem.
Ondřej Suchý
retro 35
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Dá me si do bytu

