
Pod názvem Jan Zahradníãek –
 Ver‰e se nedávno dostala ke ãtená-
fiÛm v˘pravná kniha, která nabízí zá-
jemcÛm nejen faksimili Zahradníã-
kova vûzeÀského deníku, ale také
neuvûfiiteln˘ pfiíbûh – jako z Duma-
sov˘ch románÛ.
Básník Jan Zahradníãek se v roce

1951 stal obûtí vykonstruovaného
procesu s takzvanou Zelenou inter-
nacionálou a v ãeskoslovensk˘ch
kriminálech si odsedûl devût let.
V první pÛli vûznûní psal své básnû
tajnû na pfiinesené útrÏky papíru,
které pak dozorce Václav Sisel vyná-
‰el ven z vûzení, aby je následnû
zakopal na zahradû a znovu vykopal
aÏ v roce 1968. 
V roce 1956 potkala Zahradníã-

kovu rodinu velká tragédie: jeho
dcery se otrávily houbami a po krát-
ké léãbû v nemocnici zemfiely. Za-
hradníãek byl propu‰tûn na pohfieb
a navzdory pfiíslibÛm byl poté opût
uvûznûn. V této druhé fázi svého
vûznûní poÏádal velitele vûznice
o pfiidûlení se‰itu k literární tvorbû.
Ten mu vyhovûl – s podmínkou, Ïe
se‰it bude jednou mûsíãnû kontro-
lovat. Notes v ãern˘ch deskách mu
zÛstal i po stûhování do slovenské-
ho Leopoldova. 

V roce 1960 byl básník propu‰-
tûn na amnestii, se‰it v‰ak musel
nechat – spoleãnû s jin˘mi osobní-
mi vûcmi – ve vûznici. Ver‰e tak mu-
sel po návratu do Uhfiínova pracnû
rekonstruovat z pamûti. KdyÏ v fiíjnu
téhoÏ roku zemfiel, pokou‰ela se
vdova dvakrát Ïádat o vrácení se‰i-
tu; správa vûznice jí v‰ak sdûlila, Ïe
se‰it byl skartován. 
Bylo to v‰ak jinak: zamûstnanci

vûznice, jehoÏ jméno dnes uÏ nezjis-

tíme, bylo asi líto se‰it pln˘ básní
vyhodit, a tak jej vyÀal z krabice na
skartaci a uloÏil jej mezi spisy. Tam
byl nalezen aÏ v devadesát˘ch le-
tech – a teprve v roce 2016 se do-
stal do rukou literárního vûdce Jana
Wiendla, kter˘ se Zahradníãkov˘m
synem Janem Jakubem a fieditelem
Moravské zemské knihovny Tomá-
‰em Kubíãkem pfiipravil takzvan˘
Leopoldovsk˘ deník k tisku.
� Pfiemysl Hniliãka, publicista
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Filmová restau-
rátorka Národ-
ního filmového
archivu Tereza
Frodlová referu-
je o ·palíãku
Jifiího Trnky,
kter˘ se v digi-

tálnû restaurované formû dostá-
vá do kin.

Produkãní historie ·palíãku je
pomûrnû komplikovaná.
Je to tak. ·palíãek pÛvodnû ne-
vznikl jako jeden film, ale v prÛ-
bûhu roku 1947 vznikaly jeho
samostatné epizody. Tak byly
uvádûny i na svûtov˘ch festiva-
lech, kde získávaly ceny. AÏ kon-
cem roku 1947 spojil Jifií Trnka
‰est epizod dohromady a vznikl
celoveãerní film. Zatímco v za-
hraniãí mûl velk˘ úspûch, v âes-
koslovensku se hrál pfied polo-
prázdn˘mi kiny. Ale získal tfieba
zlatou medaili na Benátském
 bienále. 

âeho si vy osobnû na filmech
Jifiího Trnky nejvíc váÏíte?
Jako restaurátorka mám moÏ-
nost je vidût okénko po okénku
a obdivuji tu ohromnou práci,
kterou si Jifií Trnka i v tehdej‰ích
omezen˘ch podmínkách, se v‰e-
mi limity tehdej‰í doby, dával.
A co v‰echno i tak dokázal.

Jaká byla úskalí digitální res-
taurace ·palíãku?
Originální negativy se nedocho-
valy k úplnû celému filmu. Nû-
které podlehly stáfií a musely 
b˘t skartovány. Hledali jsme 
co nejvhodnûj‰í materiály ke
skenování. A dÛleÏité také 
bylo najít referenãní kopii, která
nám napovûdûla, jak mohlo 
vypadat pÛvodní barevné nasta-
vení. Mate riál Agfa Agfacolor,
kter˘ se tehdy pouÏíval, mûl
specifické barevné podání 
i rozsah. Pokud jsme se chtûli
pfiiblíÏit pÛvodní podobû filmu,
museli jsme opatrnû nakládat
s tím, jak barvy v digitální po -
dobû nastavíme. Navíc materiá-
ly, se kter˘mi jsme pracovali,
 byly opotfiebované a na hofilavé
podloÏce.

Jaká bude souãasná cesta ·pa-
líãku ãesk˘mi kiny? 
Premiéra bude v praÏském kinu
Atlas, pak záleÏí na kinafiích, 
jak si snímek budou objedná vat.
UÏ v tuto chvíli vím o nûkter˘ch
objednávkách, napfiíklad z praÏ-
ské Mûstské knihovny nebo
z Brna.
� (top)

·palíãek
znovu do kin
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Zázraãnû zachránûn˘ se‰it

Rukopis Zahradníãkovy básnû Pozdrav       Se‰it pln˘ básní mûl b˘t skartován

S tvorbou a hlasem Vladimíra Mi‰í-
ka jsem se seznámil aÏ v polovinû
sedmdesát˘ch let. Zpûtnû jsem si
vyhledával jeho nahrávky se skupi-
nou Blue Effect nebo legendární
Kufie v hodinkách s texty, které pro
jeho kapelu napsal tehdy uÏ „ná-
rodní umûlec“ Josef Kainar. Poprvé
jsem Mi‰íkovo Etc… usly‰el hrát
v klubu v âáslavské ulici, je‰tû
s nezapomenuteln˘m baskytaristou
Vladimírem PadrÛÀkem, a asi rok
poté se mi jako redaktoru hudební-
ho mûsíãníku Melodie dostal do ru-
ky singl (pro nepamûtníky – malá vi-
nylová destiãka s jednou písniãkou
na kaÏdé stranû) s Mi‰íkov˘mi hity
Stfiíhali dohola malého chlapeãka
a Kde je mÛj stÛl. Udûlil jsem bez
váhání maximum kritick˘ch hvûzdi-
ãek – pût. V dobû, kdy se v rádiu
nesmûly hrát ani hravé poetické
písnû Suchého a ·litra, Mi‰ík zpí-
val: Milovali se, jen kdyÏ se mûli rá-

di, kávu pili, kdyÏ jim bylo ãerno...
byli nezaruãení, ale téÏ neodvysíla-
ní... Byl to hlas z jiného – normální-
ho, nezdeformovaného, nezideologi-
zovaného a také nezkomercializova-
ného – svûta, a tak to u Vladimíra
zÛstalo aÏ dodnes. Na více neÏ dva-
ceti albech, která jsem od nûj od té
doby poslouchal, nenajdete jediné
slovo, jemuÏ byste nemohli vûfiit. 
Naopak, kdyÏ si tento vûãn˘ kluk

z Letné vzal do úst ver‰e uÏ zmínû-
ného skvûlého básníka, jehoÏ dvoj-
tváfinost jako pfiedsedy normalizaã-
ního svazu spisovatelÛ byla do oãí
bijící a pro fiadu lidí nesnesitelná,
zpÛsobila Mi‰íkova interpretace nej-
lep‰ích Kainarov˘ch básní nûco po-
dobného, jako kdyÏ proÏenete praã-
kou ‰pinavé prádlo. Z Kainara se
Mi‰íkov˘m prostfiednictvím málem
stal bard mladé generace a pro mû
je dodnes trochu nesnesiteln˘m pfií-
kladem toho, Ïe jsou pfiípady, kdy
i nedobr˘ charakter mÛÏe stvofiit
úchvatné umûlecké dílo. KdyÏ Vladi-
mír zazpíval: Jestli jsme vymknutí,
my nebolíme jin˘. Pojì, ‰patn˘ dra-
hou‰ku, jdem dále bolet Sebe, byla
to pravda, samá pravda... A po-
slechnûte si to – je to pravda do-
dnes.
Velké ‰tûstí mûl mÛj b˘val˘ pís-

niãkáfisk˘ kolega Jifií Dûdeãek, jehoÏ

básní se Vladimír nejprve nepláno-
vanû a pak uÏ zcela zámûrnû zmoc-
Àoval a zhudebÀoval si je. Dûdeãko-
vy texty v Mi‰íkov˘ch ústech znûjí,
jako by je psali dohromady: Dobr˘
ráno, kdo mû to budí, je to zrzeãka
s propadlou hrudí, dobr˘ ráno, ãer-
vená dává, noc to namíchala, den
zas rozdává...
Mi‰ík je mezi rockery a moÏná

i písniãkáfii ten nejlep‰í dramaturg.
Je interpretem, kter˘ dokázal sám
napsat i pár skvûl˘ch textÛ (tfieba
Jednohubky), ale uÏ poãínaje hym-
nou praÏsk˘ch nepfiizpÛsobiv˘ch po-
budÛ ·pejchar blues (zpívá se: Vypil
jsem víc, neÏ m˘ nohy snesou) od
antikváfie a bohéma Ivana Wünsche
dokázal neomylnû sáhnout po tex-
tech ve svém okolí a objevit pro na-
‰i generaci tfieba Václava Hrabûte
a jeho Lásku jako veãernici.
Po listopadu 1989 byl, dokud to

bylo zapotfiebí, i poslancem âeské
národní rady za Obãanské fórum –
bez následkÛ. Bez zvlá‰tního gesta
a zcela logicky odmítl nedávno pfie-
vzít za svou práci ocenûní od Milo-
‰e Zemana. Ve sv˘ch sedmdesáti
uÏ dávno není nezaruãen˘m, je na -
opak zárukou kulturnosti a vkusu,
zato v‰ak je‰tû pofiád zÛstává ne -
odvysílan˘m. Co si mÛÏe ãlovûk ve
zralém vûku pfiát víc?

Jan Burian
písniãkáfi

Neodvysílan˘ Vladimír Mi‰ík
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