
Foto: xxx

showbyznys

Z plakátů, které mi kdysi 
věnoval, jsem věděl, že 
byl ve své době špičko-

vým konferenciérem a humo-
ristou, po boku dalších dvou 
tehdejších konferenciérských 
es – dr. Jana Pixy a Jiřího Štu-
chala. Pak jsme se s Otou 
Kinským navzá-
jem ztratili, jak už 
se to tak někdy 
v životě stává, až 
se mi nečekaně 
po letech ozvala 
jeho dcera Kristý-
na, která mi popsa-
la šokující konec 
životního příběhu 
svého otce: „Budu 
vám vděčná za ja-
koukoli informaci 
a vyprávění o táto-
vi. Jsem jediná v ro-
dině s univerzitním 
vzděláním a s vlo-

hami pro psaní, hudbu a ma-
lování, což uměl v naší rodi-
ně pouze on. Jelikož neznám 
nikoho jiného, kdo by si tá-
tu ještě pamatoval, dovolila 
jsem si oslovit vás. Vzpomín-
ky mám tak do svých deseti 

dvanácti let, pak táta zemřel, 
oběsil se, a tak už se ho na 
spoustu věcí nezeptám. Rád 
vyprávěl o  tom, jaké to by-
lo dřív, vzpomínal na někdej-
ší morálku, na českou hrdost 
a radost ze života. Hodně ho 

poznamenalo, že se v minu-
losti, díky svému svéráznému 
projevu a postoji ke komunis-
mu, nemohl realizovat, jak by 
chtěl. Po listopadu ʼ89 už byl 
starý a dostával jen malé ro-
ličky v seriálech, jako napří-
klad v Koňské historii s Míšou 

Kuklovou. Byl dávno zapome-
nut, ale snažil se držet ales-
poň v moderátorské kondici, 
a tak jsem s ním často chodi-
la na Výstaviště na Křižíkovu 
fontánu, kde moderoval různé 
akce. Ty malé role dědečků 
a sem tam nějaký jeho článek 
otištěný v novinách mu však 
novou krev do žil nevlily. Je-
ho konec byl pro mě nejhorší 
životní zážitek – způsob, k če-
mu se odhodlal a jak – babič-

ka ho našla se sousedkou na 
půdě. Už jen ta zpráva byla 
pro mě šílená…“

Zářil s hvězdami  
na estrádách

Vzpomínku na Otu Kinské-
ho mi letos oživila připomín-
ka 100. výročí narození Jaro-
slava Vojty, kterému právě 
Ota dělal dlouhá léta part-
nera na estrádních pódiích. 
Byly to pro něho ty nejhez-
čí zážitky, zvláště když mohl 
vystupovat ještě po boku dal-
ších slavných umělců – Vlas-
ty Buriana, Hany Vítové, R. 
A. Dvorského, Theodora Piště-
ka, Oldřicha Nového, Ladisla-
va Peška a dalších.

Kinského filmografie je bo-
hužel chudá. Ve filmu Šťast-
nou cestu z roku 1943 hrál ne-
smělého zákazníka a pak už si 
ho mohli diváci povšimnout 
jen ve snímcích Dnes neor-
dinuji (1948, pacient Kučera), 
Nahá pastýřka (1966, číšník), 
Přehlídce velím já (1969, pro-
davač). Na televizních obra-

zovkách se objevil v seriálech 
Soudničky, Sňatky z  rozumu 
a Třicet případů majora Ze-
mana.

Dcera píše i maluje
Ota Kinský, autor a protago-

nista spousty estrádních pořa-
dů, humorista přispívající do 
časopisu Dikobraz a herec vy-
užívaný také často v dabin-
gu, se rozhodl pro dobrovol-
ný odchod ze života 11. dubna 
1999 v necelých šestasedmde-
sáti letech. Škoda že už se ne-
mohl dozvědět o zúročeném 
všestranném 
nadání své dce-
ry Kristýny, kte-
rá vystudovala 
speciální peda-
gogiku na Uni-
verzitě Komen-
ského, jedenáct 
let pak učila 
v mateřské škole 
a dnes píše pís-
ničky a říkanky 
s pohybem a ryt-
mizací pro děti 

předškolního věku. Vše si sa-
ma ilustruje a v současné do-
bě navíc ještě podniká – je 
majitelkou velkého pražského 
kosmetického salonu a jedno-
ho menšího za Prahou. „Času 
na tvůrčí činnost mám vzhle-
dem k tomu podnikání málo,“ 
napsala mi ještě o sobě Kris-
týna Kinská. „Mám rozepsané 
tři knihy, věnuji se jim jako ko-
níčku ve volném čase. Moc se 
těším, až je jednou dokončím 
a dám je přečíst mámě. A ta-
ké maluji obrazy, ovšem to jen 

pro sebe, přátele, ro-
dinu a radost.“ 

Zdá se, že o co byl 
otec Kristýny Kin-
ské v životě ochu-
zen, o to vše se její 
život stává bohatší.

 A Ondřej Suchý

Další články Ondřeje 
Suchého najdete 
v časopise Retro, 
které je právě na 
stáncích.

Na rozhlasových vlnách jsem mu kdysi v den jeho pětasedmdesátin 
gratuloval k sedmdesátinám, což ho pobavilo a v dopise mi za to 
děkoval. Otu Kinského (†75) jsem měl za usměvavého pohodáře.
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bavič, který si 
vzal život

Ota Kinský

Tak jak se tam 
dostaneme? Nad mapou 
před zájezdem uvažují 
dr. Jan Pixa, Hana 
Vítová, R. A. Dvorský  
a Ota Kinský.

E Momentka z předsta-
vení Jaroslava Vojty 
s Otou Kinským.

Mladý Ota Kinský G

Konferenciér, 
herec a humorista 

Ota Kinský se 
rozhodl dobrovolně 

odejít z tohoto 
světa. 
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Kristýna 
Kinská

Jaroslav Vojta a Ota Kinský 
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