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mu, roze-
sadili ještě další 

známé postavy, které 
v oblasti komedie něco dělaly 

– Vladimíra Dvořá-
ka, Jiřího Štucha-
la, už si nevzpo-
mínám na všecky. 
On měl všehovšu-
dy čtyři věty a ty 
k  němu přitáhly 
pozornost nato-
lik, že jsem si teh-
dy opět uvědomil, 
co je to za osob-
nost už jenom tím, 
že je! Když jsme to 
natočili, tak jsem si 
říkal, že by to mě-
lo dostat aspoň ně-
jaké entrée. A tak 
jsem před začátek 
toho filmu, když už 
byl hotový a sestří-
haný, natočil tako-
vou krátkou scé-
nu, ve které Alena 
Vránová uváděla Hudbu z Marsu na 
pódiu, a v tom okamžiku, kdy řekla: 
,Uvidíme...‘, tak z opony vystoupil Jan 

Werich, po-
klonil se a ona mu 

vyjeveně povídá: ,Pane 
Werich, ale vždyť vy tu s námi 

vůbec nehrajete!‘ A on na to: ,Ne? 
Tak to bude zase nějakej úřední omyl! 
Ale to se ještě ukáže, jestli hraju, ne-
bo nehraju!‘ To tedy měl být úvod či 
nástup k tomu komparsu. Jenomže 

pak to uviděl Old-
řich Nový, který 
hrál s Marvanem 
jednu z  hlavních 
rolí, a řekl: ,Vy jste 
mi ukradli nástup!‘ 
To bylo opravdu 
těžké... Vykládal 
jsem to Werichovi 
a ten velice rychle 
pochopil, o co jde, 
a  sám řekl: ,Vy-
střihni to.‘ Tak jsme 
to vystřihli.“

Nakonec si Jan 
Werich přesto ale-
spoň na několik vte-
řin zahrál toho vy-
sněného filmového 
komparsistu. Mla-
dý začínající herec, 
konferenciér a tex-
tař písní Vladimír 

Dvořák byl tenkrát na příležitost, že 
se na plátně objevil vedle Jana Weri-
cha, patřičně pyšný. |Ondřej Suchý|

Více příběhů plných  
napětí, lásky i nečekaných 

zvratů najdete  
v časopise RETRO č. 1,  

který je právě v prodeji!
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Tajenka: Charakteristika 
předmětu, o kterém zpívá 
Helena Vondráčková.

Tajenka: Počet osob, a kde 
žijí, ve slavném českém filmu.

Prvními československými fil-
movými režiséry, jejichž film 
Obchod na korze získal v ro-

ce 1966 Oscara, byli Ján Kadár (†61) 
a Elmar Klos (†83). S profesorem Klo-
sem jsem se poznal koncem osm-
desátých let a díky jeho vstřícnosti 
jsem měl možnost zaznamenat mno-
hé z jeho bohatého života. A co jsem 
nezapsal sám, sděloval mi tehdy ješ-
tě v obsáhlých dopisech. Když si to 
dnes všechno pročítám, nevím, kte-
rou zajímavost zveřejnit dřív.

Dva na jeden film
Pro začátek jsem vybral historku, 
k níž jsem se dostal otázkou, jak 
mohou dva režiséři dělat dohroma-
dy jeden film. Profesor Klos začal 
s úsměvem: „Říká se, že dva kohou-
ti nemůžou být na jednom smetiš-

ti, já vím... Ale my jsme byli s Jánem 
Kadárem tak odlišní, že jsme 
se mohli shodnout. On byl 
temperament, já byl kliďas, 
on byl malý, já velký, on byl 
mladý, já už hodně starý... Ne-
vím, co bych ještě vyjmenoval, 
v každém případě byli jsme i v té 
profesi každý jiný. A když jsme to 
dali dohromady, vyšel z toho jakž-
takž slušný režisér. My jsme spolu 
například vyšli i bez té pomlčky me-
zi jmény – on byl Ká Á, já byl Ká eL, 
takže on byl ve firmě první.“

Vysněný kompars
A jak to bylo s filmovými plány s Ja-
nem Werichem? „Pro Jana Wericha 
jsme napsali asi tři role, ale vždycky se 
to nějakým způsobem nesešlo. Buď 

on točil jiný film, nebo se ten náš ne-
směl točit. Největší rolí, kterou jsme 
pro něj chystali, byl kapitán Vantoch 
ve Válce s mloky. Jednou už ho to do-
pálilo a povídá mi: ,Poslyšte, já bych 
si jednou rád zahrál u vás v kompar-
su!‘ Mně to přišlo divné, dovedete si 
představit, že by tehdy chtěl někte-
rý z předních komiků dělat v kompar-
su? A on to skutečně udělal! Bylo to 
v Hudbě z Marsu. Sedl si tam do publi-
ka, do kterého jsme, aby to mělo for-
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Slavná oscarová 
dvojice napsala pro 
Jana Wericha (†75) 
tři role, ale nikdy 
to nedopadlo. Bez 
ohledu na to, jestli 
šlo o hlavní, nebo 
vedlejší postavu. 
Škoda, možná by 
z toho byl další Oscar.

Ján Kadár
Elmar Klos

a

Když už člověk jednou 
je, tak má být to, co 
je... A Jan Werich byl 
opravdu velký herec. 
Strávil na plátně jen 
pár vteřin, přesto na 
to při sledování Hudby 
z Marsu pokaždé 
všichni čekáme.

nikdy nevyšlo
S Werichem jim to

Křížovky s hvězdami 


