
� »Zamilované« 
foto ze hry  Zaplať-
te, slečno!, která 
se hrála v roce 1938 
v Novém divadle.

nem: „Já jsem pro vás pan 
ředitel anebo pan režisér, to si 
pamatujte!“ Od té doby byl 
vztah těch dvou na bodu mra-
zu. Svědčí o tom i vzkazy, kte-
ré jí Oldřich posílal v písemné 
formě: „Je dosti důležito, milá 
paní Ljubo, když už Vás Pán-
bůh nechal vyrůst, 
abyste se přizpůsobo-
vala partnerovi a ne-
přerůstala mu přes hla-
vu. A  proto: Nízké 
účesy, ano? Nový.“

Jak to bylo dál? „Za 
války jsem nikde ne-
hrála,“ napsala Ljuba ve své 
vzpomínkové knížce … a co 
jsem ještě neřekla. „Vždycky 
jsem na veřejnosti vzpomínala 
na spolupráci s Oldřichem No-
vým s úctou a vděčností. Je-
nomže čas plyne a  ve mně, 
marná sláva, stále přetrvává 
trochu trpkosti… Po tatínko-
vi jsem míšenka a navíc, když 
přišli 15. března Němci, což se 
mi nelíbilo a dala jsem to v No-
vém divadle najevo, byl to můj 
konec. Měli jsme přitom před 
premiérou, jenomže já jsem 
přestala zkoušet, protože mě 
Oldřich Nový okamžitě sám 
od sebe sesadil. Přitom jeho že-
na Alice byla Židovka, nikdy 
ovšem na veřejnosti nenosila 
žlutou hvězdu, a  Nový byl 
v  posledních měsících války 
dokonce kvůli ní internován. 
Také si musím povzdechnout, 
že ačkoliv jsem s Novým hrála 
v  jeho divadle v tolika kome-
diích, nikdy si mě nevzal do 
filmu za partnerku. Ani s níz-
kým účesem.“

Jak známo, život tropí 
hlouposti, a  tak se Ljuba 
s Oldřichem záhy znovu se-
šli, a to v karlínském diva-
dle. Tam spolu hráli napří-
klad v hudebních komediích 
Plukovník chce spát, Moje 
žena Penelopa, Mam’zelle 

Nitouche (tento-
krát už Ljuba ne-
hrála Nitušku, ale 
Corinu) a v opere-
tách Polská krev 
a Orfeus v podsvě-
tí. Psal se rok 1955 
a tehdy se spolu se-

tkali na jevišti naposledy. 
V letech 1969–1970 natá-

čel pro Čs. televizi režisér, 
dokumentarista, filmový 
novinář, publicista a fotograf 
Ivan Soeldner třináctidílný 
seriál o historii českých pís-
niček, nazvaný Grandsuper-
tingltangl. Jeho první díly 
uváděl spolu s mým bratrem 
Jiří Šlitr, který však nečeka-
ně v roce 1969 zemřel. Seriál se 
ale točil dál, a tak se v hledišti 
někdejšího Nového divadla  
Oldřicha Nového (v té době už 
divadla Semafor) sešli po letech 
i ti dva – Oldřich a Ljuba. By-
lo to jejich poslední setkání tvá-
ří v tvář. Na Soeldnerově sním-
ku z jedné televizní zkoušky se 
všichni tři – Hermanová, No-
vý a Suchý – něčemu nehoráz-
ně smějí. Čemu? To už nám ni-
kdo nepoví, nevzpomíná si ani 
můj bratr. Jisté je jen to, že si ur-
čitě nepovídali o nešťastném 
průběhu jedné dávné milostné 
noci.

 Ondřej Suchýj ý

l

Jejich 
cesty se 

prolínaly 
v různých 
divadlech

V roce 1948 je svedla 
dohromady hudební 
komedie Pan plukovník 
chce spát v karlínském 
divadle.

Během natáčení seriálu Grandsuper-
tingltangl se sešli Ljuba Hermanová, 

Oldřich Nový a Jiří Suchý.
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Oldřicha Nového si 
vybavujeme z fi lmo-
vých komedií. Jemu 

ale nejvíc vyhovovaly 
hudební hry. �
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