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a metového hlasu

let vyprodat i legendární Lucer-
nu. O Vašíčkově nemoci se po-
drobně rozepsal populární kon-
ferenciér a  textař Vladimír 
Dvořák v knížce Začínáme od 
Adama: „Sotva se dvouletý Jiří 
naučil chodit, stihla ho krutá rá-
na: jeho nohy, zrovna donucené 
poslouchat vůli, byly zčistajas-
na ochrnuty dětskou obrnou. 
Tenkrát, v roce 1935, byla obr-
na strašlivou veličinou mezi nej-
méně poznanými chorobami – 
nebylo léků a  nebylo ani 
dostatečné zkušenosti lékařů. 
Jirkova matka činila všechno 
možné, aby synka zachránila. 
Vozila ho na masáže, do lázní 
i k bylinkářům, radila se s pro-
fesory i šarlatány, a přestože ani 
jeden z manželů Vašíčkových 
nedoufal v obrat, ochrnutí na-
konec přece jenom ustoupilo. 
Zesláblé svaly odpíraly posluš-
nost, ale malý Jirka měl neúnav-
nou pevnou vůli. Učil se trpěli-
vě znovu chodit a brzy nejhorší 
překonal. Jen pravá noha, tro-
chu kratší, si docela říci nedala. 
Trápila a trápila. Připravila Jiří-
mu mnoho trpkosti, nedokáza-
la však zlomit jeho chuť do ži-
vota.“

Jiří Vašíček se vyučil jemným 
mechanikem a osm let pracoval 

v optické výrobě. Na otázku, jak 
se dostal ke zpívání, odpověděl: 
„Náhodou. Sestřenice mě po-
zvala na zkoušku souboru Julia 
Fučíka. Tam jsem začínal jako 
sborový zpěvák a odcházel po 
několika letech jako sólista. Nej-
krásnější chvíle v  životě jsem 
strávil právě v tomto souboru, 
díky němuž jsem se dostal na 
festival mládeže do NDR a pře-
devším do Finska v době olym-
pijských her.“ Nejúspěšnější by-
la pro něj šedesátá léta, kdy 
zpíval s orchestry Karla Vlacha, 
Zdeňka Marata, Kamila Loch-
mana a Zdeňka Bartáka i s Ta-
nečním orchestrem Českoslo-
venského rozhlasu. Texty pro 
něj psal Vladimír Dvořák 
a Zdeněk Borovec.

Proseděl jsem v devadesátých 
letech u Vašíčků pár hodin. Do-
věděl jsem se, že nejoblíbenější 
zpěvákovou činností jsou šachy, 
na něž si v domově našel stálého 
partnera, a také, že za ním občas 
přichází zpěvák Richard Adam 
a někteří věrní ctitelé. Zažil jsem 
tu na návštěvě například manže-
le Guothovi (díky nimž mám pa-
mátku – společnou fotografii 
s panem Vašíčkem) a tehdy jsem 
také dostal nápad, že bych u pří-
ležitosti rozhovoru, který jsem 

s Jiřím Vašíčkem natočil pro 
svůj zábavný rozhlasový tý-
deník Padesátník, zveřejnil 
adresu, na niž by zpěváko-
vi fanoušci mohli poslat své 
pozdravy. Manželé Vašíč-
kovi s tím souhlasili a tomu, co 
je pak čekalo po odvysílání po-
řadu, nemohli uvěřit – denně jim 
přicházely desítky, ba i stovky po-
hlednic a dopisů! Jednoho dne, 
kdy už zásilky překročily číslo tři 
sta, napsala mi paní Vašíčková 
dojemný vzkaz a poslala na ukáz-
ku několik dopisů.

Jiří Vašíček zemřel 
ve věku 68 let – dva 
roky po své manželce, 
rok poté, co mu byla 
udělena cena nadace 
Život umělce Senior 
Prix a co mu vyšlo al-
bum Píseň o  mušli 
s jeho největšími hity. 
„Lékaři si myslí, že 
dostal infarkt,“ řekl 
tenkrát v  listopadu 
2001 Blesku Vašíčkův 
kamarád R ichard 
Adam. Charismatický 
zpěvák se sametovým 
hlasem měl na svém 
kontě na čtyři stovky 
písniček.

 Ondřej Suchý
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Hrací pohlednice Suprapho-
nu, na které v doprovodu 
Tanečního orchestru Čs. 
rozhlasu, řízeného Karlem 
Krautgartnerem, Jiří Vašíček 
zpívá písničku Žárlivý dům 
ze soutěže Hledáme písničku 
pro všední den. �

Čtrnáctiletý Jiří Vašíček 
se svými tříletými ses-
trami, dvojčaty Květou 
a Jaroslavou.

Ondřej Suchý natočil v 90. letech 
s Jiřím Vašíčkem rozhovor pro 
rozhlasový pořad Padesátník.
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