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Olga Matušková představila v Praze obsáhlou kolekci nahrávek svého muže nazvanou Nebeskej kovboj, kterou k jeho nedožitým osmdesátinám vydal Supraphon:

Skromnějšího člověka, než byl Walda, jsem nepoznala
Praha – Říká se, že čas je nejlepší lékař. V případě Olgy
Matuškové to ale neplatí. Ač
od úmrtí jejího muže – populárního zpěváka i herce Waldemara Matušky – uplynuly
tři roky, stále více si uvědomuje jeho ztrátu. „Walda mi
moc chybí, s jeho odchodem
jsem se nesžila a nesžiju. Nechci se ani zbavit jeho věcí –
stále visí ve skříni,“ říká Olga Matušková.
Z Ameriky přiletěla do České republiky v doprovodu syna, aby na Waldemara Matušku – jenž by dnes oslavil
osmdesátiny – zavzpomínala
s přáteli prostřednictvím koncertu v pražském divadle Ta
Fantastika (uskutečnil se včera v pravé poledne). Zároveň
představila obsáhlou kolekci
jeho nahrávek nazvanou Nebeskej kovboj, kterou k Matuškově jubileu vydal Supraphon. „Walda by měl z takového dárku obrovskou radost,“ podotkla Olga Matušková.

Dostáváme se k desce Jsem
svým pánem z roku 1985, která
ve své době nesměla vyjít.
To proto, že schvalovací komisi se nelíbil její název, Walda na něm ale trval. Tak dlouho se hádali, až jsme emigrovali do USA a ta deska nevyšla. Dočkali jsme se jí až po letech. Mezitím pokračovala
naše produkce v Americe –
chvíli nám trvalo, než jsme našli studio v Tampě, kde jsme
pak natočili alba lidovek a vánočních písní – v tomto případě i se synem Waldíkem. Walda si tajně přál, aby taky zpíval, on ale říkal, že takové jméno si to nezaslouží, že Waldemar Matuška je jednom
jeden… Následuje trampská
nahrávka Niagara s obalem
s reprodukcí obrazu Zdeňka
Buriana, na němž je malířovo
věnování „W. Matuškovi, který zpívá, jak chlap zpívat má“.
Jen pro zajímavost – ten obraz
nám kdysi do Ameriky propašovali. Celý box pak uzavírají
dvě CD ze singlů, které se nikde neobjevily. Jsou to poklady, které nejsou ani známé.

Box obsahuje osmnáct alb – určitě se vám při jejich prohlížení
a poslechu vybavují nejrůznější
vzpomínky…
Je jich strašně moc… Líbí se
mi, že jednotlivá alba jsou řazena posloupně od těch nejranějších nahrávek z počátku
šedesátých let přes Osm lásek
– což byla vlastně Waldova one
man show, v níž jsem pak také
hrála, či desku Jo ho ho, kterou začala jeho spolupráce
s orchestrem Václava Hybše.
Pak následovala hodně diskutovaná éra s KTO, z níž pocházejí alba Kluci do nepohody, Co děláš, to dělej rád a Waldemar. Další deska je v ang-

Čeho jste si na svém muži nejvíc
cenila?
Že byl nenáročnou hvězdou,
nikdy neměl žádné požadavky, ať už to bylo v Praze nebo
v Americe. Skromnějšího člověka jsem nikdy nepoznala.
Trápilo mě, když se po naší
emigraci psalo, že Walda zpívá po hospodách pro dvacet lidí. Ještě víc nás ale udivovalo,
že se totéž psalo i po pádů komunistů. Pravda ale byla taková, že se Walda v Americe
neztratil – naopak, chodily za
ním zástupy lidí, kteří mu děkovali, že jim jeho písničky
pomohly po jejich odchodu
z Československa v nejtěžších
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ličtině – mimochodem v době,
kdy vznikla, se psalo, že Walda nemá na řeči talent. Tak
abych to uvedla na pravou mí-

ru – měl ho, byl odjakživa dvojjazyčný, protože jeho maminka byla Rakušanka, takže
mluvil perfektně německy.

Akorát nikdy nechtěl zpívat
jinak než česky, aby nemusel
zpívat rusky.

Vzdělávací portál o holocaustu je potřebný
Praha – Se zajímavým vzdělávacím projektem zaměřeným na holocaust přišla absolventka pražské Univerzity
Jana Amose Komenského Kateřina Majdiaková.
„České školy mají o výuku
tohoto tématu poměrně velký
zájem, což považuji za důležité: není to jen historická kapitola, jde o toleranci a vztahy k
ostatním etnikům a náboženským skupinám,“ vysvětlila
autorka portálu důvody, které

jí k přípravě projektu vedly.
Její web Holocaust v Čechách
a na Moravě patří primárně
studentům a je strukturován
do jednotlivých lekcí, nechybí
testy ani foto či video galerie.
„Webové stránky považuji
za médium, které může studium daného tématu osvěžit –
mladí lidé mají ostatně právě k
webu blíž než k jiným formám
studia. Chtěla jsem vytvořit
přehledný jednoduchý web,
který by studenta provedl jed-

notlivými kapitolami této historické etapy a aby stránka
vytvářela jakousi nadstavbu
pro vlastní studium,“ vysvětlila celý koncept absolvoventka Univerzity Jana Amose
Komenského Kateřina Majdiaková.
Samotné realizaci projektu
předcházela analýza informačních zdrojů, které již k tématu
existují, a to včetně zahraničních institucí jako památník
Yad Vashem v Izraeli, United

States Holocaust Memorial
Museum ve Washingtonu,
Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau v Osvětimi,
Anne Frank House v Amsterodamu a mnoha dalších. Díky důkladné přípravě se autorce podařilo připravit funkční projekt, kde studenti vedle
již připravených lekcí naleznou mnoho odkazů na nejrůznější odborné články, nechybí
ani slovník vysvětlující důležité a méně známé pojmy. (dv)

dobách. A úspěch, jaký měl
v Nashvillu, byl obrovský.
Jak jste nesla osočování některých lidí, kteří říkali, že jste si
odchodem do Ameriky chtěla
splnit své ambice?
Jednoduše jsem jim nečelila, bylo by to zbytečné. A Walda jim také nečelil, ale nesl takové zvěsti těžce. Mně víc vadilo, když se naváželi do něj.
On ale říkal – hlavně že píšou,
je jedno co.
Byli jste vzácně propojení téměř
čtyřicet let. Poznali jste se ale
dlouho předtím, než jste se
vzali…
Bylo mi patnáct, když jsme
se seznámili. A to díky bráchovi, který byl v Liberci, kam
jezdil Walda koncertovat,
zvukařem. Chodila jsem tehdy skoro denně do zoologické
zahrady a jednou mi někdo říká – víš, kdo se tady byl projít?
Waldemar Matuška! Krčila
jsem rameny, že nevím, kdo to
je… Byli jsme dlouho kamarádi, a teprve když jsem přišla
do Rokoka, se z nás stali partneři. Není tedy pravda, že mi
Walda ve frontě na podpisy řekl, že se mu líbím a že si mě jednou vezme. Tohle spadá do
takzvaných „starých pověstí
českých“, kterých o nás kolovalo opravdu hodně... Mimochodem, o všem se dočtete
v připravované knize. Společně jsme ji začali psát v roce
2008 poté, co Waldu rozčílila
jedna událost.
To znamená, že se v dozvíme
něco, co jsme ještě neslyšeli?
Ano, ta knížka už je v kupě,
jen ještě potřebujeme udělat
přebal. Chtěla bych s ní do
Prahy přijet na podzim.

Oscarový režisér Jiří
Menzel točí Sukničkáře
Praha – Po úspěchu s filmem
Obsluhoval jsem anglického
krále, který získal čtyři České lvy, cenu kritiků na Berlinale a další mezinárodní ocenění, začal oscarový režisér
Jiří Menzel točit film Sukničkáři. Divákům v něm odhalí
svět opery zbavený pozlátka a
přinese příběh o lásce, zklamání z lásky k opeře a o celoživotní vášni pro operní pěvkyně. Hlavními postavami

jsou operní režisér Vítek, učitelka Markétka a operní zpěvák Jakub, které představují
Jan Hartl, Libuše Šafránková
a Martin Huba. V dalších rolích se objeví Jiřina Jirásková, Ivana Chýlková či Václav
Kopta. Specifikem snímku je
propojení s hudebním světem, čemuž Menzel podřídil i
obsazení rolí operních pěvců,
do kterých angažoval profesionální zpěváky.
(kul)
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