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Tajenka: Oslovení, druh 
činnosti a předmět 
v názvu českého filmu.

Tajenka: Dvě divadelní 
postavy a konec podzimního 
měsíce tvoří název českého 
televizního filmu.

Willi Forst (†77), vlastním jmé-
nem Wilhelm Anton Frohs, 
byl rakouský producent, 

zpěvák, režisér, scenárista a herec. 
Jako herec byl miláčkem publika, ja-
ko režisér patřil k nejvýznamnějším 
představitelům hudební komedie 
třicátých let a jako zpěvák vydával 
své nahrávky u berlínské společnos-
ti Odeon Records.

Divadlo začal hrát ochotnicky, 
a přestože neměl žádné herecké 
vzdělání, získal v roce 1919 angaž-
má ve slezském Těšíně. Od roku 1925 
působil současně ve Vídni a Berlíně. 
Hrál v šestačtyřiceti filmech, dvacet 
jich sám režíroval a poslední natočil 
v roce 1957. Po smrti manželky v ro-
ce 1973 se stáhl do soukromí, zemřel 
o sedm let později a je pocho-
ván na hřbitově Neustift 
v 19. vídeňském okrese.

Jak se dělá kariéra
Filmy Williho Forsta slavily 
velké úspěchy také u nás. Při-
pomeňme si nejslavnější tituly 

té doby: Dvě srdce ve tříčtvrtečním 
taktu, Mazurka, Královský valčík, Bel 
Ami nebo Opereta. Není divu, že si 
čtenáři Kinorevue a dalších tiskovin 
o svém oblíbenci rádi něco přečetli. 
Málo známý časopis Kukr uveřejnil 
v roce 1931 jeho článek Jak se dě-
lá kariéra?, v němž popsal, jak díky 
agentuře Lippy a svému fraku získal 
první angažmá v divadle v Těšíně:

„Již když mně bylo 16 let, cítil jsem 
více sympatií k divadlu než k reálce, 
ale protože se svým přáním byl jsem 
doma v menšině, nemohlo se mi 
prozatím vyplnit. Seděl jsem 

tedy každodenně ve 
škole jako ve věznici 
a potom jsem se, jak 
bylo možno nejrych-
leji, odebral do Café 
Payer. Tam scházeli se 
totiž skuteční, živí 
herci a sedíme-li tam 
u stolu a pijeme svo-
je mokka, můžeme si 
snadno představit, že 
k nim patříme. Ba ješ-
tě víc – jednoho dne 
se mi podařilo s jed-
ním z nich spřátelit. 

,Zítra zpívám na zkoušku před ředi-
telem,‘ pravil mi důležitě. ,Můžeš mne 
očekávati o dvanácté hodině v agen-
tuře Lippy.‘

Od dvanácti jsme měli sice algeb-
ru, ale samozřejmě to nebyl důvod, 
který by mě mohl zdržeti, a proto 
jsem přesně v té hodině seděl v če-
kárně divadelní agentury… ,Jaký je 
váš obor, mladíku?‘ zeptal se mě ře-
ditel. Cítil jsem: teď, anebo nikdy. Teď 
mohu chytnouti štěstí za pačesy. 
,Mladistvý milovník,‘ odpověděl jsem. 
,Máte frak?‘ řekl pouze ředitel. ,Ale 
zajisté, bezvadný frak a prvotřídní 
garderobu,‘ odpověděl k mému nej-
většímu překvapení pan Lippa místo 
mne… Můžete si představit překva-
pení mých dobrých rodičů. Ve tři 
čtvrtě na osm ráno jsem odešel z do-
mu jako obyčejný student, odpoled-
ne vracel jsem se domů jako druhý 
milovník v městském divadle v Těší-
ně. Čas, který mi zbýval k nastoupe-
ní engagementu, stačil ještě, abych 
se napolo vzpamatoval ze svého lek-
nutí a opatřil si pořádný frak.

V divadle v Těšíně hrál první mi-
lovník vše, co za něco stálo. Mně zů-

stala jen smlouva. Nic více! Městské 
divadlo v Těšíně mělo ten nejlepší 

a nejelegantnější sbor, ja-
ký si jen můžete předsta-
vit. Dvě druhé zpěvač-
ky, dvě druhé subrety, 
dva druzí milovníci 
a komici. Ti všichni 
byli přijati panem 

ředitelem ke sboru, 
aby byli nějak užiteční, k efek-

tům výpravy svými prvotřídními 
toiletami a fraky. Role nedostávali. 
Ne, řekl jsem si, nechci býti ve sbo-
ru. Raději jako první ve Znojmě než 
jako druhý ve Vídni. A tak se též sta-
lo. Následujícího roku dostal jsem 
se do města, které se proslavilo svý-
mi kyselými okurkami. Další cesty 
byly: Jablonec, Brno, Vídeň, Berlín. 
A v posledním městě jsem přistál. 
Jak vidíte, svůj start ke kariéře mo-
hu připsat jen fraku. Ale že jsem se 
opravdu vyšvihl, za to vděčím jen 
a jen zvukovému filmu.“

Přátelství s Oldřichem Novým
Provázanost Williho Forsta s Če-
chami a Moravou je pozoruhodná. 
V roce 1942, při návštěvě divadla 
svého kamaráda Oldřicha Nového, 
prozradil, že Brno patří k jeho prv-
ním uměleckým štacím, jeho man-
želka je Hanačka z Olomouce a umí 
dobře česky. Jeho přátelství s Old-
řichem Novým, přetrvávající dlou-
hé roky, se zrodilo v první polovi-
ně dvacátých let v Brně a za druhé 
světové války uplatnil slavný Forst 
svůj vliv, aby pomohl nacisty pro-
následovanému Oldřichu Novému. 
Ten na to nikdy nezapomněl, přes-
tože se po válce se svým přítelem 
už nikdy nesetkal. |Ondřej Suchý|
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Oldřich Nový
VídeňskýWilli

Forst

Byl hvězdou 
hudebních 

filmů třicátých 
a čtyřicátých let. 
První film natočil 
v roce 1920 a ve 

snímku Café 
Electric z roku 
1927 si zahrál 

po boku Marlene 
Dietrich.

Na návštěvě 
v Novém 
divadle  
Oldřicha 
Nového (vpravo 
Hana Vítová).

Hvězdná 
dvojice 
– Willi Forst 
s Marlene 
Dietrich.
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Více příběhů plných  
napětí, lásky i nečekaných 
zvratů najdete v aktuálním 
vydání magazínu RETRO,  
které je právě v prodeji!

Křížovky s hvězdami 


