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Milý Láďo!
Letos je tomu zrovna šedesát 
let, co Miki Volek založil 
skupinu Crazy Boys 
a způsobil tak i to, že 
jsme se poznali my dva. 
Upřímně řečeno, Ty, 
vzezřením slušného 
chlapce z lepší rodiny, 
a já s kalhotami 
přidržovanými 
kšandami jsme 
jako typičtí 
představitelé 
tehdejšího »crazy« 
rock and rollu 
nevypadali.

6 Rytmus života

Dopis
do nebe

Tenkrát jsi mi pře-
bral Filipovskou, 
a  dokonce ses mi 

s ní přišel ukázat do ka-
várny Slavia. Tak podle 
využít mého tehdejšího 
panictví, to mě věru vel-
mi urazilo. Pak jsi jed-
nou, když jsem Ti chválil 
krásnou zahradu, prohlá-
sil, že se divím jako Ru-
sák. To sis také mohl od-
pustit. Pak jsi mě nechal 
otextovat píseň pro kte-
rýsi film, a když jsem to 
»práskl« do tehdejších 
Aktualit Melodie, přišel 
jsi krátce nato za mnou 
a oznámil mi, že si pan 

režisér vybral nakonec melo-
dii bez textu, protože prý ho 
naštvalo, že nějaký blbec to  

»práskl« předem do Aktua- 
lit Melodie. To jsem měl 
na Tebe vztek neprávem, 
protože tím blbcem jsem 
byl já.

Tím jsem vyčerpal 
všechna negativa a teď 
už Ti budu jen děkovat.

Milý Láďo, byl jsi jedi-
ný z muzikantů, kdo mi 
psal psaní! Do Karlových 
Varů, kde jsem se zdr-
žel po prázdninách, jsi 
mi v roce 1962 napsal: „… Ne-
zlob paní bytnou, choď brzo 
spát a zbytečně se nedráždi! 
Stýská se nám po tobě nejen 
jako po kamarádovi, ale, a to 

I  „Láďa a můj syn Marek 
v roce 2019.“
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hlavně, jako po p. basistovi. Pá 
a brzo napiš! Za Crazy Boys 
nejinteligentnější L.Š.“ To mě 
dojalo. V roce 1965 jsi mi zase 
napsal k Vánocům. (To, že jsi 

šetřil na známkách, jsem Ti 
samozřejmě odpustil. Největ-
ší radost jsi mi ovšem způso-
bil v roce 1984, kdy jsme spo-
lečně připravili supraphonské 
LP Jitky Molavcové. Doprová-
zel jsi ji se svým orchestrem 
a z mých tamních písniček jsi 
dvě skvěle zhudebnil: Ádié byl 
šlágr a Až zítra ráno šantáno-
vá písnička à la Semafor. Za 
to Ti díky! 

Myslím, že by se jistě ještě 
něco našlo, za co bych Ti mo-
hl poděkovat, žel, už je pozdě. 
A tak se vracím k tomu, za co 
Ti neděkuji: Je neodpustitel-
né, že jsi nás tak náhle opus-
til! Chci Ti proto vzkázat ně-
kam tam nahoru, že na vše 
hezké, co jsme při vzájemných 
setkáních zažili, nikdy neza-
pomenu! 

 A Ondřej Suchý

Pohlednice od Ládi 
Štaidla – líc (2) G

Ondřej Suchý na 
Ladislava Štaidla 

vzpomíná jako na přítele.

E  „Rok 1984. Chvíle, 
kdy jsme natáčeli LP 
Jitky Molavcové 
nazvané Tohle jsem 
já?“

I Láďa 
– obálka k přání 
k Vánocům, 
1965

E Láďa – přání 
k Vánocům, 
1965

I  Crazy Boys, 
1961, Štaidl vlevo, 
Suchý vpravo

I Vzácná 
fotografie: Volek 
a Štaidl, Suchý 
v pozadí. Tenkrát 
byl ještě xerox 
velmi mizerný.

„M. Berka, L. Štaidl, 
M. Volek a já. Z této 

čtveřice jsem už 
zůstal sám.“ G

Ut
aj

en
é maličkosti

odhaluje Ondřej Suchý

E „To jsem já, 
sedmnáctiletý 

rozhněvaný rocker.“

E  Dceru Františka Filipovské-
ho Pavlínu, která se proslavila 
hitem Včera neděle byla, 
přebral Ondřejwi Suchému 
právě Ladislav Štaidl. 
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