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Těžké rozhodování mezi dvěma muži!

 Komu dá 
   VÍC?

číslo 34, 17. 8. 2020, 
cena 16,90 Kč/0,89 €

Jak zachránila VERONIKA ŽILKOVÁ

JIŘINA BOHDALOVÁ

   NÁŠ RECEPT

Meruňková lahoda

Chuť léta

v koláči!

život?
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12 měsíců za 827 Kč
6 měsíců za 413 Kč

NEJČTENĚJŠÍ 
společenský

týdeník

Objednávejte na
www.jenprocasopisy.cz

e-mailem na casopisy@mafra.cz
nebo na tel.: 225 555 666

Předplatné
Rytmus života

Každý týden vám doručíme
pravidelnou zásobu novinek

ze světa showbyznysu
až domů.
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5 Přihodilo se to ve filmu Nevěsta, uvedeném krát-
ce v roce 1970, který byl režijním debutem mého 
bratra Jiřího. Malou epizodu reportéra v něm hrál 

Jiří Menzel. Ovšem stalo se, že v době postsynchronů 
musel odjet do zahraničí, a proto požádal svého ka-
maráda Neckáře, aby za něj tu jeho roličku namluvil. 
A Vašík samozřejmě ochotně vyhověl. Pointa je ta, že 
nikdo z diváků nikdy nepoznal, že Jiří Menzel v tomto 
filmu promlouvá hlasem Václava Neckáře.

6 Teď už jen stručně pár ná-
hodných postřehů: Myslíte 
si, že ve filmu Ostře sledo-

vané vlaky dává razítko na za-
deček Zdeničky – Jitky Zeleno-
horské – pan výpravčí Hubička 
čili Josef Somr? Nikoliv! Jitka 
Zelenohorská byla stydlivá dív-
ka, a tak s touto scénou sou-
hlasila, jen když u toho bude 
pouze kameraman a režisér. 
A tak oním razítkem manipulu-
je v detailu pan režisér Menzel.

7 Víte, kterého zpě-
váka měl Jiří Menzel 
v padesátých letech 

nejradši? Rudolfa Cor-
tése. Toho ostatně tehdy 
obdivoval i  jiný mladíček 
(vzdor tomu, že zpíval te-
norem), Karel Gott. Když 
jsme spolu s Cortésovou 
dcerou Dášou napsali 
o jejím otci knížku Rudolf 
Cortés milovaný i zatra-
covaný, napadlo nás, že 
by jejími kmotry mohli být 
i tito dva pánové. Oba rádi 
roli kmotrů přijali. Ostat-
ně vždyť se kdysi všichni 
tři společně setkali také 
v jednom filmu. Jmenoval 
se Kdyby tisíc klarinetů.

8 Na závěrečnou tečku těchto útržkovitých vzpomínek jsem 
si nechal – Menzelův podpis! Myslím, že mnoho jeho ob-
divovatelů zesmutnělo, když na jeho fotografiích a v jeho 

knížkách uvidělo místo autogramu ten divný klikyhák. Jinak to-
mu podpisu říkat nešlo. V jednom případě bylo ovšem přece jen 
možné Jiřího Menzela obelstít. Prosba zněla: „Podepište se mi, 
prosím vás, tak, jak jste se podepisoval coby školák 3. b.“ Tomu 
nešlo odolat, a tak i my v Šemanovicích, kde dodnes sídlí spole-
čenské minicentrum Nostalgická myš, máme na zdi podpis Jiřího 
Menzela čitelný. Zatímco na Aukru, internetové aukci, lze pravý 
podpis pana režiséra zakoupit za 14,99 eura! No – nekupte to!

Sbohem, Jiří – na shledanou v nebeském biografu! 
Tam se musí promítat moc krásné filmy! A mezi nimi samozřejmě 
i ty, kde v titulcích stojí psáno REŽIE: JIŘÍ MENZEL A Ondřej Suchý

Razítkování zadečku 
v Ostře sledovaných 

vlacích.

Menzel v roli 
reportéra 

ve filmu 
Nevěsta.

Menzel se 
v Šemanovicích  
podepsal jako 
žák 3. b.

E  Menzelův podpis, který 
se prodává na Aukru za 
pouhých 14,99 eura.

I  Knížka Rudolf Cortés, 
milovaný i zatracovaný 
vyšla v roce 2004.
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