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pohotový a vtipný. Kdo ho znal, 
ten mi jistě rád dosvědčí, že 
chvíle strávené v jeho blízkosti 
byly obvykle naplněny výbuchy 
smíchu. Označení Jaroslava 
Štercla za posledního typického 
kabaretního komika není pou-
hý kompliment, nýbrž klasifika-
ce jeho umění. Měl po ruce vtip-
nou odpověď na jakoukoliv, 
i sebenejapnější otázku. Na roz-
díl od většiny kabaretních ko-
miků měl ovšem jednu velkou 
výhodu – byl nesmírně vzděla-
ný a sečtělý. Ne náhodou měl 
příznivce i mezi mnoha intelek-
tuály. Jedním z jeho velkých ob-
divovatelů byl sám Jan Werich.

Jednou jsem byl u Šterclů na 
návštěvě. Na stěnách bytu se od-
rážel jeho celoživotní zájem 
o tramping, Ameriku, indiány 
a kovboje, visely tam obrázky, 

mapy, žraločí tlama, kolty i ky-
tara. Mě však zaujalo něco jiné-
ho – Šterclova velká knihovna. 
Všechny knihy měly jednotné 
obaly z béžového balicího papí-
ru, na hřbetech jména autorů 
a tituly psané pečlivou rukou, 
svazky uspořádané tak, aby by-
lo využito každé místečko. 
Vzpomněl jsem si na soutěž Sou-
boj s pamětí; tady tedy byly pra-
meny vědomostí Jaroslava Šterc-

la. Knihovna mě fascinovala, 
včetně obrázku, který v ní byl 
zakomponován. Byla na něm ro-
zesmátá tvář Jana Wericha a u ní 
věnování: „Panu Šterclovi zprá-
va: Já jsem na Vás fanda, neb 
s Vámi je vždycky sranda!! Váš 
Jan W. 1970.“

Paní Rudy Šterclová mi před 
časem dovolila prohlédnout si 
stovky Šterclových kreseb a ná-
črtků. Maloval si sám pro sebe 
doma, ale také třeba na cestách 
po Kanadě a Spojených státech; 
zhotovil si tam mapky, kreslil 
různé krajiny, ba někdy dokon-
ce i nádraží, na nichž jeho vlak 
zrovna zastavil! Na jedné z těch 
kreseb jsem našel i následující 
text, který mi ho představil ješ-
tě v docela jiném světle: „Dopřej 
mi, Pane, abych v boji, který jde 
životem, měl odvahu udeřit 

a riskovat. A mám-li vyhrát, dej, 
aby to bylo podle zákona a aby 
při tom má víra a má čest se udr-
žely vysoko. A mám-li prohrát, 
dej, abych dovedl stát u cesty 
a pozdravit vítěze, až půjde ko-
lem. Jarda Štercl.“

Naše poslední setkání bylo ne-
veselé. Potkali jsme se v  roce 
1995 na Vyšehradském hřbito-
vě při ukládání urny s ostatky 
komika Járy Kohouta, který byl 
vedle Ference Futuristy jeho vel-
kým vzorem. Rok nato následo-
vali Kohouta on i Ljuba Herma-
nová. Podobně jako žertoval 
o smrti, dělal si Jarda Štercl sran-
du i ze stáří. Tak aby tato vzpo-
mínka končila vesele, tady je    
jeden jeho bonmot: „Stáří se 
musí ctít, i kdyby se mělo mlá-
tit holí, jak říkají Holanďané!“

                       Ondřej Suchý
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Komik s vědomoo  stmi profesorastmi profesora

Jarda Štercl, jak si ho pa-
matujeme ze zábavných 

televizních programů, 
v nichž si často taky 

zazpíval. Foto věnoval 
v roce 1986 Ondřeji 

Suchému.�

�V televizní komedii 
Vojtěcha Jasného Mag-
netické vlny léčí (1965) 
si Štercl zahrál s Janem 
Werichem, se kterým ho 
pojilo přátelství. Werich 
měl rád jeho humor.
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