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V pátek 21. května 
uplyne pětadvacet let 
ode dne, kdy nás opustila 
herečka a zpěvačka 
Ljuba Hermanová (†83). 

Následující vzpomínka na ni 
zůstane zahalena tajemstvím, 

i když je možné nad věnováním 
na fotografii Rudolfa Frimla vyslovit domněnku, že 
mezi budoucí subretou a tehdy už světově proslulým 
skladatelem se odehrálo něco víc než jen krátké osobní 
setkání. Došlo k němu – podle data na fotografii – 

dva dny před osmnáctými 
narozeninami slečny Ljuby.

Rudolf Friml, americ-
ký hudební sklada-
tel a pianista čes-

kého původu, který je 
dodnes pokládán za jed-
noho ze zakladatelů ame-
rického hudebního diva-
dla, nebyl, co se žen týče, 
žádný svatoušek, a ačko-
liv Ljuba v pokročilejším 
věku prozradila ze svého 
intimního života na veřej-
nosti ledacos, k Frimlově 
fotografii neprozradila ni-
kdy nic.
O věneček ji připravil Lamač

Že by to bylo tím, že 
se právě věnovala muži, 
s  nímž prožila krát-
ký románek v nočním 
rychlíku na trase Pra-

ha–Berlín? Byl to první 
muž v  jejím životě a šlo 
o filmového režiséra a her-
ce Karla Lamače.

Na tu noční epizodu 
později vzpomínala se 
smíchem. Jak to ale by-
lo s Rudolfem Frimlem, 
o tom už se nikdo nikdy 
nedozví. Jediné, co je jis-
té, že byste marně hledali 
třeba program operety Ro-
se Marie z roku 1964, na 
němž by bylo od slav-
ného autora napsané 
věnování Ljubě Her-
manové. Pro to je vy-
světlení prosté: spolu 
s Rudolfem Frimlem 

teh dy rozdávala autogra-
my i  jeho poslední man-
želka, Japonka.

 A Ondřej Suchý
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odhaluje Ondřej Suchý

Friml se v roce 1964 v Praze podepisoval i se 
svou japonskou manželkou. G

Ljuba Hermanová

Slavný skladatel se setkal s Ljubou 
Hermanovou v Praze 21. dubna 1931.

Michal Prokop 
toho má za 
sebou opravdu 
hodně, Karla 
Gotta se mu 
ale zastínit 
nepodařilo. 

Slečna Ljuba měla 
v mládí krátké vlasy.

E Dosud neplnole-
tá Ljuba...

Foto: Profimedia.cz (2), archiv Ondřeje Suchého (6), Supraphon (1) 
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Se svými vzpomínkami se svěřil 
v pořadu 7 pádů Honzy Děd-

ka. „Možná to pro někoho zají-
mavé bylo, ale pro mě zpívání 
s Karlem Gottem zajímavé neby-
lo,“ uvedl Michal Prokop. „Byla 
to doba, kterou já sám považuju 
z hlediska profesního za nejhor-
ší období, které jsem musel pro-
jít. Byl jsem velmi neúspěšným 
adeptem na Zlaté slavíky. A s Kar-
lem Gottem jsem zpíval jako sbo-
rista v západním Německu. Karel 
si tenkrát usmyslel, že chce mít 
i pánský sbor,“ vzpomínal rocker 
a člen beatové síně slávy. 

Chtěl zastínit Mistra

Dělat Gottovi křoví pro něj byl 
hodně zajímavý zážitek. „Prošel 
jsem zajímavou dráhou sboris-
ty a musím říct, že pro každé-
ho zpěváka je toto škola, kterou 
bych mu doporučil,“ řekl překva-

pivě.  „Víte, já byl celý život zvyk-
lý, že jsem stál vpředu u těch lidí 
a já byl ten, na kterém to celé vi-
selo. Najednou jsem byl poprvé 
v životě vzadu a najednou jsem 
viděl, jak se cítí ti muzikanti, 
kteří jsou za tím frontmanem,“ 
uznal. Zároveň neopomněl po-
dotknout, že jako sborista měl 
během vystoupení dost času. 
„Co já jsem si všechno vyřešil, 
všelijakých problémů během to-
ho koncertu. Přemýšlel jsem si 
nad ledasčím, pauzy tam byly…“ 
směje se Prokop. Ten jako vůd-
čí osobnost a silný hlas musel 
značně krotit své jevištní ambice. 
„Pochopil jsem to hned na první 
zkoušce, když jsem začal zpívat, 
jak jsem byl zvyklý, a Karel řekl, 
počkej, počkej, to není tvůj kon-
cert,“ dodal se smíchem Prokop 
v 7 pádech Honzy Dědka.

 A nie, nek

Pro řadu lidí by byla možnost zahrát si po boku Karla 
Gotta (†80) splněným snem a velkou životní příležitostí. 
Hudebník Michal Prokop (74) však na tuto dobu 
nevzpomíná v dobrém. Dokonce řekl, že to bylo to 
nejhorší, co jako hudebník zažil! 

Michal Prokop

Gott mu udělil lekci

I Mistr mladšího 
kolegu poučil, 
kde je jeho místo.  

Tajemství s Frimlem

»Hermanka«,  
jak si ji pamatu jeme 

dodnes.

Frimlovo 
supraphonské 
album vydané 

v roce 1996. G... na druhé straně 
fotografie do 

legitimace psaná 
jako Ljuběnka 

Herrmannová, což 
bylo její rodné 

jméno. G


