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Na podzim roku 1969 se rozhodl
Jifií ·litr vytvofiit pro âeskosloven-
skou televizi zajímav˘ neformální
pofiad s anonymními mlad˘mi lidmi.
·litr sedûl u klavíru, hlouãek mláde-
Ïe jej obklopoval a spoleãnû velmi
otevfienû a ne‰krobenû rozprávûli
a zpívali písniãky z Reduty, Semafo-
ru, Osvobozeného divadla a oblíbené
písnû Jifiího ·litra s texty Jifiího
Suchého-Hluboká vráska, âerná
vrána, Magdaléna a úvodní skladbu,
jeÏ dala celému pofiadu jméno. ReÏii
mûl Jifií Menzel, spoluautorem byl
Pavel Kopta.

„Vzniklé dvû pÛlhodiny, odvysíla-
né v‰ak, jiÏ po smrti Jifiího ·litra,
mûly u publika mimofiádn˘ ohlas.
Amatérské zvukové záznamy tohoto
·litrova televizního vystoupení se
pak v letech normalizace staly vzác-
n˘m pokladem, protoÏe oba pofiady
televize nejen Ïe nereprízovala, ale
pfiímo smazala. Díky nabídce nûkoli-
ka nad‰encÛ a sbûratelÛ – jako první
to byl Hynûk Kanûra – se podafiilo
obû vystoupení zrekonstruovat
a skvûle vyãistit,“ doplÀuje informa-
ce k novû vydávanému titulu produ-
centka Supraphonu Naìa Dvorská.

Letos v únoru jsme si pfiipomenuli
90 let od ·litrova narození. Pfied
svou pfiedãasnou smrtí o Vánocích
roku 1969 staãil tento mimofiádnû
pozoruhodn˘ ãlovûk zasadit do ães-
kého umûleckého prostfiedí nehy-
noucí stopu. V kaÏdém oboru, které-
mu se bûhem Ïivota vûnoval, vynikl.
Jako kreslífi, karikaturista, ilustrátor
a scénograf, hudebník, skladatel,
zpûvák, autor a herec. Poté, co popr-
vé jako herec a zpûvák vystoupil
v pofiadu Joná‰ a tingltangl, pouÏil
své nemotornosti k nesmírnû úspû‰-
nému prototypu zasmu‰ilého komika
v bufiince a ‰lích. Ve dvojici s Jifiím
Such˘m stvofiili partnersk˘ t˘m, jenÏ
patfií k vrcholÛm na‰í divadelní
a hudební kultury minulého století.

Supraphon v pátek vydává na CD dvě téměř neznámá vystoupení Jiřího Šlitra z podzimu roku 1969.
Jde o ztracenou nahrávku pořadu Plakala panna, plakala. Můžeme tak po pětačtyřiceti letech slyšet
v dobré zvukové kvalitě autentické svobodné umělecké vystoupení jednoho z géniů české novodobé

historie a napravit tak některé historické chyby.

ZTRACENÉ A ZNOVU NALEZENÉ
NAHRÁVKY JIŘÍHO ŠLITRA
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