SHOWBYZNYS
Jiřího Menzela
a Ondřeje Suchého
pojilo dlouholeté
přátelství.

Jiří Menzel

Miloval
Gollovou i Ferdu
Mravence
I Nataša Gollová
byla pro Menzela
ženskou hereckou
jedničkou.
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Jiřího tatínek byl
autorem geniálních
dětských knih
o Míšovi Kuličkovi. G

Režisér Jiří Menzel (†82) se vydal
v sobotu do neznáma za svými
kamarády Věrou Chytilovou (†85),
Milošem Formanem (†86), Pavlem
Juráčkem (†53), i za milovaným
učitelem Otakarem Vávrou (†100).
Český ﬁlm tak přišel o dalšího
svého velikána, který patřil do
oné slavné generace tvůrců »nové
vlny« šedesátých let.

J

iří byl skromný, tichý, na první pohled plachý, ale když ho přepadl
spravedlivý hněv, dokázal si v karlovarském parku uříznout prut a jím pak
ve Velkém sále Thermalu před užaslým festivalovým publikem sešlehat
provinilého producenta Sirotka. Jinak
tichý a plachý byl Jiří už jako dítě. Není všeobecně známo, že se se sestrou Haničkou narodili jako dvojčata.

Měl sestru dvojče
„Ona mi tři čtvrtě roku seděla na
hlavě, možná proto je chytřejší než
já,“ řekl mi kdysi pobaveně. Právě
s ní začal už za protektorátu v dět-

ských letech objevovat kouzlo biografu.
Film Eva tropí hlouposti s Natašou Gollovou v hlavní roli viděli prý se sestrou
celkem devětkrát.
Menzelovi měli velikou knihovnu a za
to, že se naučil Jiříček číst, ještě než
šel do první obecné,
vděčil dohledu svého
tatínka, novináře, spisovatele a dramaturga Josefa Menzela, jehož knížky o Míšovi Kuličkovi byly u dětí velmi oblíbené. Jiří však víc
fandil Ferdovi Mravencovi.

Zářil i za hranicemi
Jiří Menzel zemřel obklopen láskyplnou rodinou a svým odchodem způsobil bolest mnoha přátelům a obdivovatelům. Lítost bychom marně
hledali u primitivů a ubohých závistivců, kteří režiséra nešetřili svými
zlými reakcemi na jeho poslední film
Donšajni. „Nevím, čím jsem si zasloužil tolik nepřátelství,“ posteskl si tenkrát. Snad kladné přijetí v zahraničí,
kde byl film Donšajni po české premiéře uveden, alespoň částečně zahladil trpkost, kterou Jiří zažil v Čechách. (Pro připomenutí uvádím, že
Donšajni se promítali v USA, Kanadě, Itálii, Španělsku, Řecku, a dokonce i v daleké Indii, kde u příležitosti
uvedení filmu bylo jeho tvůrci uděleno vyznamenání za celoživotní dílo.)
Jiří Menzel, oscarový režisér a majitel
řady dalších cenných trofejí, zemřel
ve věku 82 let. Zůstalo zde po něm
velké, trvalé dílo.
A Ondřej Suchý

O Karlu Gottovi (†80) vyšly za jeho života
desítky knih, na většině z nich se ale vůbec
nepodílel a s většinou ani nebyl spokojen,
protože spíše parazitovaly na jeho jméně.
Brzy ovšem spatří světlo světa kniha,
kterou Mistr sám napsal nedlouho před
svým odchodem z tohoto světa. Kniha,
která fanouškům poodkryje největší
tajemství jeho života, kniha, která
nechá čtenáře nahlédnout tam, kam
se ještě nikdy nikdo nedostal.

Karel Gott

Tohle ještě
nikdy nikdo n

O
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latý hlas z Prahy, Sinatra
Východu nebo Božský
Kája. Mistr Karel Gott
si od svých nesčetných obdivovatelů vysloužil několik
přezdívek, jež přesně vystihovaly jeho osobnost, kariéru i talent. Logicky se kolem jeho osoby motala velká spousta lidí, kteří chtěli
na slavném jméně vydělat.
Vznikla proto spousta článků i knih, které se snažily
mapovat zpěvákův život i dílo. Ty opravdu kvalitní, jako
například obsáhlá publikace Karel Gott – Solitér, jimž
se dá věřit a které nepasou
pouze po senzacích, se dají spočítat na prstech jedné
ruky. Až teď ale přichází dílo, na jehož vzniku se podílel sám Mistr a které po jeho
smrti dokončila vdova Ivana
Gottová.
„Jediná autentická a autorizovaná autobiografie mého
manžela Karla Gotta bude
jedinečná a unikátní. Jsem
si plně vědoma odpověd-

nosti, kterou jsem na sebe
převzala. Slíbila jsem manželovi, že knihu, kterou se
zabýval v posledních letech
života, dotáhneme obrazově
a graficky do takové podoby, se kterou by se ztotožnil a byl by spokojen do posledního detailu,“ vyjádřila
se Ivana, jež se po dlouhém
období smutku minulý týden
opět objevila na veřejnosti.

Pohledy do soukromí
Je jasné, že nikdo nemůže něco takového napsat lépe než sám zpěvák nebo
žena, která ho znala nejlépe ze všech. Vdova má navíc samozřejmě přístup ke
všem fotografiím a dokumentům z manželova života, takže může dychtivým
fanouškům ukázat věci, které ještě nikdy nikdo nespatřil. „Po manželově odchodu
jsem při třídění archivu nalézala další a další vzácné artefakty a doklady, o kterých
jsem okamžitě věděla, že by
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