Vladimír Svitáček

Eliška Nováková

K Pavel Novák
se proslavil
před padesáti
lety hity
Malinká,
Pihovatá dívka,
Chci zapomenout, Vyznání
nebo Nádherná
láska.

Svíťa by oslavil stovku
Scenárista a režisér (například spolurežisér hudebního filmu Kdyby
tisíc klarinetů), partner Miroslava Horníčka (†84) ve slavných
Hovorech H, zábavný vypravěč Vladimír Svitáček (†81) si zahrál také
malé roličky v jedenácti filmech – například papeže ve Formanově
Amadeovi či profesora Kingsleyho v komedii Jára Cimrman ležící, spící.

Vnučka Pavla
Nováka se
vrhla na
zpívání
Eliška Nováková
nazpívala první
písničku – duet
s otcem Pavlem.

I Vzpomínkové setkání k výročí časopisu Kinorevue: Vladimír
Svitáček (vlevo), Ondřej Suchý a Ljuba Hermanová.
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Eliška Nováková (21), vnučka legendárního
zpěváka Pavla Nováka (†64), začala po vzoru
slavného dědečka zpívat. Svou první písničku,
duet Jsi tu blízko, nazpívala se svým otcem,
zpěvákem Pavlem Novákem ml. (56).

E
Foto: archiv Pavla Nováka ml. (5), archiv Ondřeje Suchého (1), archiv MAFRA (1)

vaší mysli a s nimi se vynoří z toho labyrintu sdružených představ nějaká
minulá událost, krásný okamžik nebo
i celý příběh. Jedním z těchto slov je
pro mne »stoptime« – pokud se vyslovuje tak, jak se píše, a je bráno jako neutrum. To stoptime jsme si říkali s Jiřím Šlitrem ještě dřív, než se
v rámci počešťování českého jazyka
ze skupiny Flamingo stali Plameňáci,
Rangers se změnili na Plavce a Blue
Efect na Modrý Efekt – což se mi jevilo jako polovičatost a razil jsem pro
ně důslednější název MODRÝ ÚČINEK.
Také pro neexistující skupinu Cucflek
jsem hájil hezký český ekvivalent SACÍ
SKVRNA. V té době jsem se pokoušel
obohatit náš jazyk několika původníByl to mistr jazyka
mi novinkami, z nichž dosud žije slovo
Když Vladimír Svitáček, přezdíva- »stife« (ve spojení: zůstal jsem stife),
ný Svíťa, narozený 17. února 1921 ve neboť se ho ujal Miroslav Horníček.
Střelicích u Brna, odešel »na druhou Dodnes je mi však líto, že se nevžilo
stranu«, zbyla po něm vedle filmo- slovo PLSTĚNKY. Vytvořil jsem je tehvých pásů i hromádka popsaných pa- dy s nadějí, že se jím podaří odboupírů. Jak si dovedl hrát s češtinou, rat nepěkný, z němčiny odvozený lidopochopíte z následujících řádků, kte- vý název parazitního hmyzu Phthirus
rými končím tuto malou vzpomínku pubis. Posuďte sami, jak mnohem léna vtipného chlapa.
pe zní věta: Ta poběhlice mi věnova„O ČEŠTINĚ: Nejela plstěnky – než: Dostal jsem
nom některé vůně
od ní filcky. Uznejte – i když
a některé melodie,
obsah tohoto sdělení je
ale i některá slov obou případech stejva, věty či rčení
ně depresivní, připadá
mají tu kouzelmi ta první formulace
nou čaromoc, že
jaksi něžnější.“
najednou a nečeSvíťo, nezapomněli
kaně vplynou do odhaluje Ondřej Suchý
jsme! A Ondřej Suchý
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dyž mě kdysi požádal, abych mu
pomohl s napsáním jeho memoárů, bylo už bohužel pozdě. Nešlo to.
Pár vzpomínek měl sice rozepsaných,
ale v polovině devadesátých let mu
narůstaly problémy s pamětí. V mnoha dopisech, kterými se dnes probírám, se objevují záblesky jeho osobitého humoru, mám i pár jeho stránek
popsaných tužkou, na nichž zachytil
některé své vtipné postřehy a slovní obraty, leccos jsem zaznamenával z jeho vyprávění dodatečně sám.
Tehdy mě pobavil jeho povzdech:
„Mám toho na srdci víc, ale obávám
se, že by to byla – jak my intelektuálové říkáme – syfilisova práce.“

liška Nováková přitom
nikdy nezpívala, nýbrž
tancovala. „Tato šílená
doba mi přinesla jednu velkou radost. Mohl jsem splnit
dlouhodobé přání své dcery
Elišky, abych s ní nazpíval
duet. Vždy jsem to bral spíše jako srandu, hec, a tak
jsem si řekl, zkusme to. Nikdy nezpívala, nikdy nebyla ve studiu. Věnovala se
modernímu tanci a tam byla velmi úspěšná. Mistryně
Evropy a světa. Takže jsem
vůbec nevěděl, co od toho
mám čekat. Jenže potom mi
spadla brada. Uslyšel jsem
krásný hlas, milý a strašně
čistý. Žádné pěvecké manýry, kopírování jiných interpretů, zbytečné kudrlinky.
Nezkažený, milý hlas a projev. Prostě jsem na chvíli zů-

stal »off«,“ řekl Rytmu života
Pavel Novák ml.

Splnil se jí dávný sen
„Splnil se mi dětský sen.
Zazpívat si a hlavně natočit písničku s tátou. Dlouho
jsem na to čekala. Táta nebral vážně, že to chci zkusit. Teď se to podařilo. Táta
se se mnou připravoval doma na natáčení. Vysvětloval
mi záludnosti studia, jak musím vyslovovat, zdůrazňovat
koncovky, nespěchat se zpěvem a být malinko za tempem kapely. Hlavně mi říkal,
ať zpívám, jak mi zobák narostl. (smích) Ať na hlas netlačím a zpívám v klidu, v pohodě,“ vzpomíná na natáčení
Eliška.
Úplně jednoduché to ale
ve studiu nebylo.„Jsem velká

trémistka, a když jsme přijížděli do studia Deltaphone v Němčicích nad Hanou,
měla jsem svůj klasický
stav – ledové ruce a přitom mi bylo horko. Jsem
stresmenka. Táta nazpíval
svůj part a potom mi strašně pomohl i s Víťou Křivánkem, který s námi natáčel.
Uklidnili mě a já po chvilce
zjistila, že by to mohlo jít,
a začala jsem si to užívat.
Když jsem se potom slyšela
v režii, při trestném poslechu bez efektů, říkala jsem
si, že to asi není špatné. Na
tátovi jsem viděla, že je naměkko. Pochválil mě a mě
to zahřálo u srdce. Když se
to povedlo, tak potom táta jako bonus zařídil i natočení klipu. To už jsem si
jako holka užívala naplno.
Před kamerami mě to baví a jsem ráda, že mi táta
dává prostor i při moderování a koncertech pro děti,“ řekla Eliška.

Děda je v nebi pyšný
Nadšená je nejen ona,
ale i její tatínek, který už
pro ni chystá další, náročnější písničky, a jakmile
skončí současná situace

a začne se opět koncertovat, bude Eliška jezdit jako host jeho koncertního
programu. „Takže i v této
době se dají prožít krásné chvíle radosti a štěstí.
Jsem pyšný otec, hrdý na
své děti. Filip je fotbalový
reprezentant a hráč Fenerbahçe Istanbul. Eliška pře-

stala tancovat a naplno se
věnuje studiu na Newton
College. Studuje digitální
marketing a management.
A teď mi hodila rukavici.
A jedno vím jistě. Děda,
Mistr Pavel Novák, je tam
nahoře strašně pyšný a hrdý se mnou,“ dodal Pavel
Novák ml.
A gra

Pavel Novák ml. s manželkou Lenkou a dětmi –
profesionálním fotbalistou Filipem a studentkou
a možná už brzy populární zpěvačkou Eliškou. K
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