
48 RYTMUS ŽIVOTA

Patřím ke generaci, kterou koncem padesátých 
let minulého století zasáhla ještě vlna dixielandu, 
v němž hrál neodmyslitelnou roli hudební nástroj 
zvaný banjo. Představa, že by někdy banjo mělo znít 
v rockové muzice, byla v době nástupu elektrických 
kytar dost zvláštní.
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SHOWBYZNYS

Robert Kodym

Ovšem časy se mění, a tak 
když jsem se dověděl, že 
Robert Kodym, zakláda-

jící člen skupiny Wanastowi 
Vjecy, začal využívat v někte-
rých svých písních místo kyta-
ry banjo, požádal jsem ho, aby 
mi řekl, co ho k tomuto nástro-
ji přivedlo. Roberta Kodyma
moje zvědavost nejspíš potě-
šila, protože si rád zavzpomí-
nal na své umělecké začátky: 
„Tenhle nástroj mě zaujal už 
v dětství. Vždycky jsem pře-
mýšlel, proč právě banjo vy-
volává takovou veselou, někdy 
až le grační atmosféru. Ovšem 
moje cesta k banju trvala dé-
le. Asi v pěti letech jsem po-
prvé uslyšel píseň Rock and 
Roll Music od Chucka Berryho. 
Na ten pocit vzrušení nemůžu 
do dneška zapomenout, a tak 
jsem se ve třinácti letech roz-

hodl, že budu rockový kytaris-
ta. Na klasickou kytaru z LŠU 
a vlastně na všechny akustic-
ké nástroje jsem v té době tak 
trochu zanevřel,“ začíná vyprá-
vět Robert Kodym.
Hraje na banjo i niněru

„Až někdy koncem osmdesá-
tých let jsem uslyšel staroan-
glickou píseň Gallows Pole od 
kapely Led Zeppelin, kde Jim-
my Page hraje právě na banjo. 
Asi v té době jsem jako divák 
Divadla Semafor viděl předsta-
vení s Jiřím Suchým a Jitkou 
Molavcovou. Jitka tam hrála 
na šestistrunné kytarové ban-
jo a to byl pro mě klíč. Pár let 
nato jsem si nechal postavit od 
Rosti Čapka šestistrunné ban-
jo s krkem a hmatníkem podle 
kytary Gibson Les Paul Custom 
z roku 1975, kterou jsem poz-

Co má Co má 
společného společného 
s Molavcovou?

Být hercem v případě Michala Isteníka (37) znamená 
uzavřít vysokou životní a úrazovou pojistku. Ačkoliv 
se herectví na první pohled nezdá být rizikovým 
povoláním, někdy jde doslova o život. Brněnský herec, 
kterého proslavila role Edy v seriálu Most!, kvůli divadlu 
utrpěl řadu zranění a málem přišel o život.

Od doby, kdy Isteník v Diva-
dle Járy Cimrmana »zajiskřil« 

i s kolegou, má k elektřině zřej-
mě velký respekt. „Dostal jsem 
solidní zásah proudem, držel 
jsem se obouruč takové tyče, 
stál jsem trošku ve vodě a  ta 
tyč začala probíjet, takže jsem 
vytvořil dokonalý vodivý oblouk. 
Nakonec mě to nějak odhodilo, 
protože se toho chytil ještě je-
den kolega. Ale bylo to moc 
»vtipné«, protože jsem pak za-
čal hrát scénu, která měla ná-
sledovat asi půl hodiny potom,“ 
popsal hrůzný zážitek Michal 
Iste ník v rozhovoru na Radiožur-
nálu. Poté, co v portále zkolabo-
val a představení 
muselo být pře-
rušeno, ho odvez-
li do nemocnice. 
„Tam mě napích-
li, jestli to ten 
srdeční sval vy-
držel. A když už 
jsem byl po ka-
pačkách celkem 
v  pořádku, tak 
se otevřely na 
té příjmové kan-

celáři dveře, za plentu do druhé 
ordinace někdo vcházel a ozvalo 
se: Paní doktorko, on je tady dal-
ší – a vešel další herec zasažený 
proudem,“ zavzpomínal dnes už 
se smíchem Isteník, který má na 
seznamu pracovních úrazů také 
vyhozené koleno při představení 
Zkrocení zlé ženy, nebo přesek-
nutý stehenní sval z  »Fausta«. 
„Měli jsme tam takovou scénu, 
kdy se honíme s Markétkou ko-
lem jeviště, já jsem zakopl a v pl-
né rychlosti jsem stehnem vrazil 
do ocelového plátu, co z toho je-
viště koukal, a pak jsem hrál asi 
dva měsíce o berlích,“ prozradil 
na sebe Isteník. A žil

Málem ho zabila 
elektřinaelektřina

Michal Isteník
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Isteník je samý úsměv, 
ale když mu na jevišti 

proudila tělem 
elektřina, moc do 

smíchu mu nebylo. 

Robert Kodym 
s banjem a krajtou.

Divadlo Járy Cimrmana 
je legendou, také ale 
místem, kde isteník 
málem přišel o život. 
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