
unečního ostrova
dřicha Nového. Podle mne Jar-
mila Veselá v interpretaci této 
písně nezapřela, že patří, stejně 
jako on kdysi v mládí, k Brnu… 
„Jestli se Oldřichovi Novému 
líbil Sluneční ostrov, to bohu-
žel nevím, zato se však zamilo-
val do jiné mé písničky, ta byla 
až z pozdější doby. Jmenovala 
se Až rozkvetou lípy. Napsal mi 
tenkrát moc krásný dopis, ve 
kterém se mi svěřil, jak rád ji 
poslouchá.“ Zpěvačka se s Ol-
dřichem Novým dokonce jed-
nou v Praze setkala a byl to pro 
ni velký zážitek. „Dlouho jsme 
si povídali… Mrzí mě, že jsme 
se setkali jen jednou,“ zalitova-
la.

Nedalo mi to, abych se neze-
ptal, na které údobí svého živo-
ta vzpomíná Jarmila Veselá nej-
radši. „Nejhezčí ze všeho byla 
bezesporu ta první léta, proto-
že člověk šel do všeho s určitou 

nadějí a s vervou, na všechno se 
těšil. Časem pak nastala určitá 
únava. Proto tvrdím, že nejra-
ději vzpomínám na své začátky. 
Ono se všechno pomalu vytrá-
cí z hlavy, kdybyste za mnou 
přišel před takovými deseti ne-
bo dvaceti lety, určitě bych vám 
toho pověděla víc. Říká se, že 
čím je člověk starší, tím víc se 
mu vybavují příhody, které pro-
žil v dětství. Takže pokud při-
jdete za deset let a já budu ješ-
tě naživu, tak už se budeme 
spolu bavit jenom o školce!“ Za-
smáli jsme se a rozloučili. 

Vůbec mě nenapadlo, že by 
se naše příští setkání nemuselo 
uskutečnit. Bohužel – o dětství 
si s Jarmilou Veselou už nepo-
povídám. Odešla v roce 2017, 
rok před termínem, na který 
jsme si tenkrát se smíchem do-
mluvili další rozhovor.

 Ondřej Suchý
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Podle pamětníků 
byla Jarmila Veselá 
velice elegantní 
žena. Kolegyně 
obdivovaly její vkus 
i to, s jakou grácií 
nosila klobouky 
a jiné pokrývky 
hlavy.
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rečce Jordaně Miletić 
v  jugoslávsko-čes-
ké hudební ko-
medii Hvězda 
jede na jih. Její 
písně zazněly 
také ve filmu 
Ledoví muži 
nebo ve filmo-
vém debutu 
řeckého absol-
venta FAMU Georgise 
Skalenakise Pražské blues, 
v němž si Veselá navíc i zahrála.

V roce 2008 jsem Jarmilu Ve-
selou navštívil. Přijala mě ve 
svém bytě v moderním panelo-
vém domě na kraji Brna a hned 
mi hlásila: „Já tu poslouchám už 
pouze vážnou hudbu, obvykle 
na rádiu Classic anebo na Vlta-
vě.“ Když jsme spolu usedli ke 
kávě, ze všeho nejdřív jsem jí po-
věděl o svém údivu, když jsem 
uslyšel na pražském Václavském 
náměstí z reproduktoru supra-
phonského obchodu její anglič-
tinu. Vyslechla mou vzpomínku 
s úsměvem: „To máte pravdu, pí-
snička Good Bye Lollipops mě-
la ohromný úspěch, tenkrát ji 
chtěl ode mě na koncertech sly-
šet každý. Měla svůj půvab, by-
lo to něco jiného. My tehdy    
měli povinnost zpívat spíš ve slo-
vanských jazycích, zpívat veřej-
ně anglicky se nenosilo. A na 
gramofonových deskách už te-
prve ne!“

Nedalo mi to, abych se neze-
ptal, jak se vlastně z flétnistky sta-

la zpěvačka. „Já k to-
mu zpívání přišla 

tak, že jsem si 
jako student-
ka konzerva-
toře chodila 
přivydělávat 
do rozhlaso-
vého pěvecké-
ho sboru. Tam 

si mě všiml La-
dislav Kozderka, kte-

rý měl ten sbor na starosti. 
Začal mi občas dávat taková ma-
lá sólíčka. Později jsem začala 
spolupracovat s Brněnským roz-
hlasovým orchestrem. To už si 
mě ale všiml Gustav Brom, u kte-
rého hrál můj manžel Stanislav 
Veselý na pozoun, a nabídl mi 
stálé angažmá.“ Nicméně krátce 
byla angažována i jako flétnist-
ka. „Byla jsem rok členkou Sym-
fonického orchestru kraje Brněn-
ského. Vzpomínám dodnes na 
jednu ze skladeb, které jsem mi-
lovala – Debussyho Faunovo 
odpoledne.“

Jarmila Veselá byla první 
zpěvačkou, která u nás v pade-
sátých letech zpívala v rytmu 
Calypso… „Ano, to je pravda! 
calypso přímo od »krále calyp-
sa« Harryho Belafonteho! Čes-
ký název byl Sluneční ostrov. 
To byla také jedna z nejpopu-
lárnějších písní, které jsem mě-
la dlouho ve svém repertoáru. 
Kamkoliv jsme přijeli, každý 
chtěl slyšet Sluneční ostrov!“ 
Slyšel jsem, že zaujal také Ol-
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