
V roce 1940 Jiří Sternwald 
(1910–2007) vystudoval 
konzervatoř. V  mládí 

hrál v různých studentských 
i profesionálních orchestrech 
na housle, klavír, akordeon i na 
bicí nástroje. Jako houslista 
účinkoval v kinu Passage, kde 
se tehdy promítaly ještě němé 
filmy, působil také jako diri-
gent, založil a vedl vlastní or-
chestr. Byl jsem tenkrát nad-
šen, že si mohu povídat 
s umělcem, který spolupraco-
val s E. F. Burianem a působil 
v jeho orchestru, ale hrál také 
s Jaroslavem Ježkem v Osvobo-
zeném divadle či v orchestru 
Divadla Vlasty Buriana.

Z návštěvy u Jiřího Sternwal-
da jsem si odnášel pro svůj roz-
hlasový pořad nahrávky někte-
rých jeho běžně nedostupných 
písniček a  byl jsem rád, že 
mnohé z toho, co zajímavého 
prožil a zaznamenal do svých 
memoárů, pak mohlo díky mé 
pomoci spatřit světlo světa 
v knižním vydání.

Rád vzpomínal na film Hud-
ba z Marsu, do něhož složil ně-
kolik písní. „Oldřich Nový mi 
tam zpíval spolu s Jaroslavem 
Marvanem a Josefem Bekem 
písničku Milion. Ve druhé slo-
ce byl text, kde se říká: ‚Vepřo-
vá se z jedle třásla a s ní tisíc 
knedlíků.‘ Jenomže Nový se 

Vzpomínka

Když jsem ho naposled navštívil, psal se rok 
2000 a jemu bylo právě devadesát. 
V padesátých a šedesátých letech dělil svou 
práci mezi fi lm a divadlo a patřil k našim 
nejpilnějším hudebním skladatelům.

zdráhal tento text zpívat. Říkal, 
že o vepřové a knedlíkách ješ-
tě nezpíval, a snažil se režiséry 
přemluvit, aby to bylo o něčem 
jiném – o vínečku, třeba o ta-
kovém beaujolais. Nakonec se 
to zpívalo, ale Novému nadlou-
ho zůstala přezdívka »Božolé«. 
Ovšem Oldřich byl výborný 
člověk, hezky o mně mluvil 
a také jsme si slibovali spolu-
práci – i když pro jeho žánr mu 
dělal výtečné písničky Sláva 
Nováček. Přesto však k té spo-
lupráci málem došlo. Svědčí 
o tom dvě písničky, které jsem 
pro něho napsal i s textem,“ 
prozradil mi Jiří Sternwald.
Ta první: 
Moje milá včera pila sherry,
byl to večer kouzelný,
ať si kdo chce, věří na pověry, 
bylo třináctého a já byl s ní.
Bylo třináctého a byl pátek,
potkal jsem tři jeptišky,
a přece byl to svátek – protože…
Moje milá včera pila sherry
a já s ní prožil večer kouzelný.
Ta druhá:
Každý den chodím s tebou sa-
dem růžovým,
tichý vánek na tvém šatě tak ob-
jímá tě, že mu to závidím...

Druhou píseň už Jiří Stern-
wald nedokončil. Oldřich No-
vý totiž 15. března 1983 ze-
mřel…  A Ondřej Suchý
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Hudbu i text
k písni Milion
napsal
Jiří Sternwald.
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