
Ve filmech se komik Jar-
ka Pižla, vlastním jmé-
nem Jaroslav Stehlík 

(1903- -1963), objevoval už od 
roku 1925, ale jeho nejznáměj-
ší rolí byla postavička konfiden-
ta Pepka Vyskoče ve filmu Po-
slušně hlásím.

Konferenciér Ruda Sieger mi 
o něm kdysi napsal: „Rád pil, 
ale byl to z gruntu dobrý člo-
věk, vděčný a jinak ukázněný.“ 
Kdysi chtěl Jarka Pižla vytvořit 
komickou dvojici s jistým Fer-
dou Žižlou (jehož identitu se 
dodnes nepodařilo odhalit), prý 
mohli být jako Pat a Patachon 
nebo Laurel a  Hardy. Měli 
v plánu natočit několik grotes-
ek. Z toho, co vyrobili, zůstalo 
jen několik fragmentů v němé, 
nesestřižené podobě s názvy 
Jarka Pižla a Ferda Žižla, Pižla 
a  Žižla hledají práci a  Pižla 
a Žižla na cestách. S nimi se 
před kamerou poprvé objevila 
čtyřletá (nikoliv šestiletá, jak 
bývá uváděno) Jiřinka Bohda-
lová.

V  roce 1989 jsme si spolu 
s Pavlem Mangem (známým ze 
seriálu Cirkus Humberto) za-
hráli v televizním seriálu Hol-
ky, kluci, komici na dva mafi-
ánské novináře, kteří Jiřinu 

Bohdalovou přepadnou a vy-
nutí si od ní odpovědi o spolu-
práci právě s Jarkou Pižlou. Na 
otázky, zda měla před kamerou 
trému a zda se rodiče radovali 
z toho, že bude herečka, Boh-
dalová odpovídala: „Já trému 

neměla, ale určitě ji měla moje 
maminka. Rodiče se samozřej-
mě radovali, ale v jednu chvíli 
také došlo doma k velkému roz-
kolu. Když jsem začala filmo-
vat, tak jsem jako čtyřletá hol-
čička měla mléčné zoubky. 
Byla jsem malinkatá. Mamin-

ka se mnou jednou přišla z pro-
cházky a já měla rozbitá kolín-
ka. Tatínek se rozčílil, že 
maminka na budoucí filmovou 
hvězdičku nedává pozor, a tak 
maminka řekla: Když jsi tak 
chytrej, tak si ji hlídej sám! 
Druhý den byla neděle a my šli 
s tatínkem na procházku, já ve 
šlapacím autíčku, tatínek s ka-
marádem, se kterým se zake-
cal, zatímco já se s autíčkem na-
bořila a vyrazila si dva přední 
zoubky. No, tak to bylo neštěs-
tí. Rodiče si mysleli, že mě fil-
maři přeobsadí, ale oni to neu-
dělali, naopak mi nechali 
udělat dva falešné zoubky na 
takových drátkách, a to je také 
jediná věc, na kterou si z natá-
čení s Jarkou Pižlou pamatuji, 
protože mezi dětmi jsem vítě-
zila, jelikož nikdo jiný neměl 
vyndavací zoubky. A pamatuji 
si to také proto, že při každé 
příležitosti, když jsem se chlu-
bila tak, že jsem říkala: Dove-
dete si vyndat zuby jako já?, do-
stala jsem od maminky 
vždycky strašného lepasa!“

Dojemnou vzpomínku na to-
hoto komika mi napsala kdysi 
Bronislava Kolínová z Vrchla-
bí: „Bylo to v roce 1962. Pro-
cházeli jsme se tenkrát večerní 
Prahou a hledali nějaký pod-
nik, kde bychom se pobavili. 
Došli jsme k Masarykovu ná-
draží a kdosi navrhl, abychom 

Pižla i Žižla existovali!
Ze zákulisí

Pižla byl jedním z těch drastických lidových 
komiků, kteří si libovali ve své 
nevzhlednosti, a nechával se uvádět jako 
»nejkrásnější chlapec z Prahy«.

Jarka Pižla

50 RETRO

Čtyřletá roztomilá 
Jiřinka Bohdalová 

odstartovala 
veleúspěšnou 

kariéru po boku 
slavného komika.
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