
Blíž jsem Jaroslava Šterc-
la (1919–1996) poznal, 
když jsem mu před lety 
v rámci svého seriálku 

v časopise Dikobraz položil v ča-
se předvánočním otázku: Kte-
rak lze udělat radost druhým? 
Odpověděl mi do telefonu kou-
zelným monologem, který pak 
ukončil hádankou: „Jestlipak ví-
te, jaký rozdíl je mezi dětským 
elektrickým vláčkem a dámský-
mi ňadry? Žádný. Oboje bylo 
vyrobeno pro děti, ale nejraději 
si s tím hrají tatínkové!“

V roce 1986 mě během věcné-
ho hovoru přerušil slovy: „Že 
vám skáču do záhonku, jak ří-
káme my zahrádkáři – kdy že 
bychom spolu měli točit?“ Přijal 
tehdy moje pozvání do ostrav-
ské televizní Kavárničky dříve 
narozených. Snad nejvíc jsem se 
nasmál, když jsme se u příleži-
tosti šedesátého výročí časopisu 
Kinorevue sešli v září 1994 ve 
filmové kavárně ve Vodičkově 
ulici. Dorazila taky dobře nala-
děná Ljuba Hermanová a zača-
la s ním žertovat. Byl to slovní 

ping-pong, ve kterém měl Jarda 
Štercl (jak mu lidé odnepaměti 
říkali) hlavní slovo. „Jó, to bylo 
v roce 1952, to jsi nebyla ještě 
tak vyvinutá jako dneska,“ za-
hájil kterousi svoji vzpomínku 
na společné účinkování s Lju-
bou. Došlo taky na pohřební té-
ma a i s ním si Štercl dovedl po-
radit: „Pohřeb, to je jako když 
se přijde o poctivost – v první 
chvíli to bolí, ale pak už se na to 
vzpomíná ve srandě!“

Od začátku čtyřicátých let vy-
střídal Štercl řadu kabaretů 
a malých divadel. Kabaret mla-
dých, Divadélko na dlani, Haló 
kabaret, Alhambra, později Ka-
baret U Tomáše, to je jen něko-
lik namátkou jmenovaných sá-
lů, které se otřásaly smíchem 
nad jeho živelnou komikou. Své 
výstupy, monology a scénky si 

po celý život psal z větší části 
sám. Byl rovněž autorem či spo-
luautorem desítek her, revuí 
a kabaretů. Psal, a přitom večer 
co večer od půl deváté do půl 
dvanácté hrál. Proto se také tak 
málo objevoval v českých filmo-
vých komediích, a když, tak jen 
v epizodních rolích. Neměl pro-
stě na filmování čas. I tak jsou 
leckteré jeho filmové či televiz-
ní figurky dodnes nepřehlédnu-
telné, a řekneme-li Limonádový 
Joe nebo Magnetické vlny léčí, 
vybaví se mnohým z nás i oka-
mžik, kdy do děje »vpadne« 
Šterclův telegrafista či pošťák.

Na kabaretní scéně vystupo-
val Jaroslav Štercl, dokud to re-
žim umožňoval, také jako »živé 
noviny« reagující na události, 
které se zrovna toho dne doma 
i ve světě odehrály. Byl úžasně 

Byl z rodu lidí »sluníček« a rozesmával 
i v rozhovorech, na nichž nebylo nic 
k smíchu. Poslední typický český komik 
prošel od začátku čtyřicátých let řadou 
kabaretů a malých divadel.
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Jaroslav Štercl
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P. F. 1969.
Jarda Štercl 
obdivoval 
Ameriku, 
indiány 
a kovboje a rád 
si na ně zahrál, 
kdykoli měl 
příležitost.
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