Každý z nás má sny a přání. Spisovatel chce napsat
bestseller, režisér chce natočit filmový trhák, vynálezce chce
být autorem ojedinělého stroje, který ho proslaví po celém
světě. Pro začínajícího novináře je snem rozhovor se
skutečnou hvězdou.

nám všem zaryla hluboko do paměti.
Z Pardubic už jsme v Praze byli za chvíli. Kdo by si
myslel, že jsme se na Bertramku trmáceli MHD, je na omylu,
stejně jako jsme byli my. Na hlavním nádraží již stály

Pokud by byl po této zkušenosti každý z nás už
„pokřtěným“ novinářem, pak jsme to tedy dokázali! 7. září
redaktoři

že fráze „kdyby tady byla teta Heda, ta by to věděla…,“ se

našeho

připravené vozy – taxi, auto redakce Blesk a osobní auto
Karla Gotta i s jeho řidičem Oldou Havránkem.

časopisu

Na Bertramce, což

vyrazili na pražskou Bertramku

je pro nezasvěcené vilová

za jednou z největších hvězd

čtvrť, ve které Gottovi bydlí,

českého showbusinessu, Karlem
Gottem.

Pro

každého

nás už Slavík očekával. Na

z nás,

pomoc si s sebou vzal také

zcela jistě ne jen pro mě, to byl

svého psího mazlíčka Stellu,

velký zážitek. A tak jsem se
rozhodla

tento

kterého jsme si za celé

den

odpoledne velmi oblíbili.

zdokumentovat a podělit se o
něj s vámi, abyste si dokázali

Musím se přiznat,

alespoň částečně představit, jak
naše

cesta

za

že

Slavíkem

plné sestavě, včetně paní profesorky Holubářové, na
vlakovém nádraží. Ve vlaku byl prostor výhradně pro
otázek,

upřesnění

nejasností

a

zamítání

či

schvalování nových nápadů. Ani jsme nestihli probrat vše
potřebné, a už byla hlášena stanice Pardubice. Ve městě
perníku jsme se nezastavili na nákupy, jak by si někteří z vás
mohli myslet. Dostali jsme se pouze do nádražní haly, kde
jsme čekali na manažera Karla Gotta, Jana Adama. Právě
s ním jsme do této chvíle komunikovali a také to byl jediný
člověk, který nám návštěvu u Gottů potvrdil. Čas ovšem
a

po

rozpačité. Celou halu jsme

Do Prahy jsme vyrazili už časně ráno. Sešli jsme se v

utíkal,

okamžiky

vstupu do vily byly velmi

probíhala.

doplnění

první

manažer

nikde.

Možná

právě

proto

mohli

kolemjdoucí pozorovat postupně zelenající obličej Michala
Blažka, který začínal povolovat uzdu myšlence, že jsme
naletěli podvodníkovi. Naštěstí jsme se ale dočkali a Jan
Adam dorazil. Ve chvíli, kdy začal vyprávět o
prvních setkáních s „božským Kájou“ a jejich
spolupráci, stopy nejistot začaly pomalu mizet.
Když nám navíc do vlaku zavolala Jitka
Zelenková, už jsme ve vzduchu cítili, že dnešní

si prohlíželi s úžasem a otevřenou pusou. Nemohli jsme
vůbec uvěřit, že jsme skutečně u Karla Gotta v obýváku, že
hladíme jeho psa, že se nás ptá, zda si nedáme něco k pití. Po
rychlém „rozkoukání“ jsme se uvelebili na terase s výhledem
na Prahu. Což samo o sobě dodalo celému interview
pohodovou a klidnou atmosféru. Sám „Karel“ se choval velmi
přátelsky a zdvořile. Než jsme se vůbec k otázkám dostali,
doslova nás obložil chlebíčky. Připadali jsme si v tu chvíli jako
ve snu. Však kdo by věřil, že se jednoho dne objeví u Karla
Gotta doma, dívá se na Prahu a zpěvák ho jen upomíná: „Tak
přátelé, berte si.“ A nemyslete si, že u chlebíčků to skončilo!
Jen co jsme dokončili velmi humorný rozhovor plný jeho
příhod, přišel další chod. Dort. A byl to úžasný čokoládový
dort s piškotem a čerstvým ovocem. Jenom blázen by odolal.
S plnými břichy po chlebíčcích a čokoládě nás čekala ještě
prohlídka „slavíků“ a dalších ocenění. Karel
dokonce

opomenout

v žádném

případě

„legendu“

našeho výletu. Tou je teta Jáji Janákové, Heda.
S panem Gottem chodila na konzervatoř, a
právě díky ní získal výlet nový rozměr. Jája nás
obohatila o zábavné historky a příběhy, které
teta Heda o „Karlovi“ ví, dokonce poslala i
knížku k podpisu a obecně si dovoluji ji zvolit
„maskotem“ naší výpravy. Možná právě proto,

na

autogramiádu

cédéčky, knihami a osobním věnováním pro
naše gymnázium.

den bude nezapomenutelný. Když už jsme se
zmínila o té nezapomenutelnosti, nesmím

nezapomněl

a ještě nejen nás, ale také školu obdaroval

Nicméně, čas nelze zastavit. Nastala
chvíle opět usednout do připravených aut
a odjet zpět na nádraží. Všichni jsme byli ve
výborné

náladě,

očarovaní

výjimečnou

atmosférou a neopakovatelným zážitkem. Až
do příjezdu domů jsem nemohla uvěřit, že
jsme byli skutečně u Gottů doma. Teď už
můžeme s ostatními redaktory říct, že jako
žurnalisté jsme své „pokřtění“ zvládli, neboť
jsme absolvovali rozhovor se skutečnou hvězdou!
Veronika Suchomelová

Viděli jsme Karla Gotta!!! V pátek 7. 9. 2012 jsme se s ním sešli u něj doma, ve vile na Bertramce. Usadil nás na terase, stáhl markýzu,
na stůl nechal přinést chlebíčky a téměř tři hodiny si s námi přátelsky povídal. O chystaném turné, o politice, o dostizích, o dějinách
a všem možném. Pak nám přinesl cheesecake a začala velká autogramiáda. Věnoval nám cédéčka, knížky a dokonce i podpis do
omluvného listu!

„Prezidentem být nechci. Musel bych se vzdát muziky.
A pak – nemohl bych v interview říkat věci, které říkám. To bych tam nebyl ani tejden!“

S jakým

turné?

teď půjdu na turné, kde zpívám samozřejmě live. Vzácnost je,

S očekáváním, že přijdou lidi a že se mi podaří udržet hlas ve

očekáváním

se

chystáte

na

brzké

že vůbec zpěvák ještě může dělat turné, že přijdou lidi.

zdraví a pamatovat si texty. Doba se rychle mění, všichni

I turné je investice – jeviště, technika… Jede celá fabrika

produkujeme cédéčka, ale už vlastně neexistují prodejny. Je

závislá na dvou hlasivkách, aby neonemocněly, protože v tom

proto důležité se na turné potkat s fanoušky, být fyzicky

případě se hroutí všechno. Když to nejde v halách, jde se do

přítomen a nabídnout jim album (album Dotek lásky, pozn.

kulturáku – no a to je to pomalé odcházení. Kulturák

red.). Tam se teprve zhodnotí někdy více než roční práce na

samozřejmě náklady nemůže nikdy vrátit, to je těžký

takovém albu.

prodělek. Muzikanti po celém světě musí vymýšlet nové

Míváte trému, nebo už jste si na vystupování tak zvykl, že
vás nerozhodí? Čím dál tím větší. Je to taková nějaká
zodpovědnost. Žádný zpěvák, který hájí svoje barvy, nesmí

cesty, jak se uživit muzikou. Lidé odcházejí z koncertu
a u východu prodávají CD přímo z toho koncertu. Někdo si to
koupí, řekne: „Tam hrozím, volám, je tam můj hlas!“

dojít tak daleko, že lidé říkají: „Už by toho měl nechat, není

Zkouší

sebekritickej a měl by možná skončit.“

možné, co by prodali.

V historii se stávalo, že se všichni divili, proč zpěvák ještě
zpívá a maže tím hezký dojem, který vytvořil za desetiletí.
V Nashvillu jsem se ptal novinářů: „Poslyšte, kam přijdu,
všude je zobrazen obrovský Elvis, vládne tu kult Marylin
Monroe, Jamese Deana. Byli přece i lepší herci, lepší zpěváci,
krásné herečky, ale pořád jsou opěvovaní oni. Jak to?“ A na
to mi odpověděli: „Umřeli včas.“ Nezanechali za sebou
odcházení.Elvise máme v paměti v nejlepším světle. Já bych si
to ale nevyměnil. Ať si o mně lidi říkají, že jsem dědek. Jsem
rád, že jsem a že je o mě zájem. Trh pomalu umírá. CD jsou
už jenom velmi drahá investice, abych měl repertoár. S ním

všechno

Třeba trička, což já
nedělám,
nevím,

kdo

protože
by

si

koupil tričko, kde je
moje hlava… Ale měl
jsem

jedno

tričko.

Vydali ho ti kluci,
Aleš

Brychta

a

Hagen,

Fanánek

jako recesi, když byla
přímá

volba

„Nevím, kdo by si koupil tričko, kde je
moje hlava…“
Foto: Právo (Michaela Říhová)

prezidenta, že budou navrhovat mě. Byla to recese, to každý

mně vůbec nechtěli. Japonci si to škatulkují a neuznávají jiný

ví. Jenže hodně lidí to bralo vážně. A dokonce i politici říkali:

pop než z Ameriky nebo Anglie. Oni chtějí vše typické pro

„A proč ne?“ Vždyť prezident je stejně reprezentativní

danou zemi, chtějí, aby zpěvák zpíval to, co identifikuje

postava. Přijímá lidi, zdraví je, pronese projev a v půl už má

danou kulturu.

zase další návštěvu. Jen se musí vždycky připravit. Je to
samozřejmě vrchní velitel, který to zmáčkne a ty rakety lítají…

A zpíval jste tam lidovky? To zas ne. Jednu jo, „Hej,

Takže o vstupu do politiky jste nikdy neuvažoval? Ne. To

řeklo Československo, Japonci jmenovali jenom autory vážné

už je opravdu konečná. Úplné zoufalství. Na to musí mít

hudby. A věděli o nich víc než já.

člověk zvláštní povahu. Vzdát se toho, co miluje; protože
zpívat jako prezident bych nemohl, to by bylo směšné!
Ministryně obrany zazpívala pro pana Bushe mladšího píseň
„Vítej,

radare“.

Větší

trapas

v politice

jsem

nezažil.

Ministryně!!! To prostě podle mě není možný! To je úplné
znehodnocení, devalvace všeho v politickém světě, který musí
být na etáži určité serióznosti.

Macejko“. Strašně se líbila, rytmus je rozparádil. Ale když se

Zpíváte si ve sprše? Tam to zní výborně! Když v koupelně
teče voda, alikvóty hlasu, toho zvuku, se násobí. Nabalují se
s vodou a máte pocit, že hlas je sonornější a dobře to zní.
A zpíval jste někdy na nějakých neobvyklých místech?
Třeba v jeskyni? V jeskyni jsem to nezkoušel. Já se
v jeskyních bojím.
Nechtěl byste někdy zkusit zpívat v opeře? Ne, to by byla
velká chyba, být podprůměrným pěvcem. Já jsem na samém
začátku profesoru Kareninovi na konzervatoři řekl: „Já nechci
do opery, chci dělat populární muziku.“ Nechtěl jsem být
závislý na dirigentovi, jak rozhodne, kdo bude zpívat danou
roli. Kdybych si v árii upravil něco podle svého, tak mě s tím
vyhodí. V opeře jste v podstatě otrok. Pro mě je primérní
svoboda.
Měl jste na konzervatoři nějakou baletní nebo hereckou

„Vstup do politiky? Konečná a úplné zoufalství.“
Karel Gott si prezidenta střihnul jenom ve vtipné
reklamě.
Foto: Aquilla
Souhlasíte s přímou volbou prezidenta? Ne. O tom musí
rozhodovat lidi, kteří jsou uvnitř politiky a znalí, proč tenhle
a proč ne tamten, a hlavně v kterou dobu! Velice rychle
a dobře získá popularitu prezident, který přichází do lepší
doby, to dá rozum. A protože si myslím, že lepší doba
nebude, že to už bylo, tak to musí být velmi dobrý prezident
– žádný romantik, ale pragmatik. Politika by znamenala konec
muziky, a té se nevzdám, to by byla škoda. A hlavně bych
nemohl říkat v interview věci, které říkám. To bych tam nebyl
ani tejden! (smích)
Říkal jste, že zpíváte live. Máte osobní fígl, jak se učíte
texty? Musím nazpaměť. Já bych nedokázal dívat se pod
sebe na monitor a číst text. Musíte se koukat do lidí, do očí,

průpravu? Hýbal jste se velmi svěže… Balet ne. Na baletky
jsem se chodil akorát dívat, když byla nějaká přestávka, místo
abych šel domů. Podle příležitosti mi dělali choreografii
v televizi, ale jenom na danou věc. Cvičil jsem mluvenou řeč.
Sledujete v televizi nějaký program pravidelně? Třeba se
svými dětmi Včelku Máju? Já to nesleduji, ale sleduji děti,
co sledují. A udělám si úsudek, jestli je to pro ně dobrá cesta.
Nelíbí se mi, že si pouštějí pohádky pořád dokola, že
nepostupují dál. Pravda, já jsem třeba do biografu šel na
některé filmy pětkrát, měl jsem tam vzory, hlavně Oldřicha
Nového s jeho elegancí při dvoření se ženám... Chtěl jsem být
jako on. Já jsem se těšil, až budu starej!
Sledoval

jste

olympiádu?

Jenom

opening.

Ten

byl

gigantický. To bylo opravdu velké překvapení. Říkali jsme si,
že po Číně to budou mít Angličané těžké.

musíte oslovovat pohledem. Každý musí mít pocit, že ho

Jste sportovní divák, nebo aktivní sportovec? Teď jsem víc

vidím. Takže si pouštím třeba v autě nahrávku pořád dokola.

divák. Já už jsem sportu nechal. Teď jedině šach. Ale z šachů

Jsou i vtipy o starším tenorovi v opeře, který si na scéně, ač

taky bolí hlava!

mu napovídají text, nedokáže vzpomenout, jak začít. A tak
opona padá a všichni se chytají za hlavu: „Jaks to mohl
zapomenout? Vždyť jsme ti ten text nahazovali!“ A on
odpoví: „Co text, ale já jsem zapomněl melodii!!!“ (smích)

Jak jste se seznámili s panem Váňou? My jsme se seznámili
až poté, co vloni v říjnu prohlásil po osmém vítězství „Když
mi přijde fandit Karel Gott, tak to zkusím ještě jednou.“ A od
té doby to jede. To se mnou úplně seklo. Já si neumím

Jak se liší koncerty v Asii od evropských koncertů? Nevím,

představit, jak vítěz takového závodu, který se hodnotí jako

kde začít, to je na celou knihu. Nejsem v Asii známý zpěvák,

nejtěžší na evropském kontinentě, je na stupni vítězů a myslí

nějaká populární hvězda. Třeba při turné po Japonsku jsem si

na Karla Gotta. To je něco neuvěřitelného! Pro mě je vzor

vybral český i světový repertoár – a oni ten zahraniční po

bojovníka a s Gabrielou Gunčíkovou jsme mu věnovali

maloval. Zkoušky na Umprum jsem pak neudělal, ale jsem za

z mého nového alba duet Nic nás nezastaví.

to vděčný.

Jel jste sám někdy na koni? Jezdili jsme si zajezdit v Las

Věříte v osud? Ano, kdybych v něj nevěřil po tom, čím jsem

Vegas před večerním koncertem.

prošel, musel bych být opravdu zabedněnec. Měl jsem štěstí,

Máte velký historický přehled. Věnujete se historii ve
volných chvílích? Baví mě hlavně historické souvislosti, proč
to tak vlastně bylo. A většinou jsem došel k závěru, že to bylo
všechno úplně jinak, než jaká je oficiální verze.

náhodou jsem potkával správné lidi, kteří mi pomohli
a posunuli mě dál. Začínal jsem se skvělými muzikanty jako
Rudolf Rokl, Karel Krautgartner, bratři Šteidlové, angažovali
mě v Semaforu, založili jsme vlastní divadlo Apollo, a jakou
náhodou pak přijeli z Las Vegas, hledali někoho z východní

První automobil jste si pořídil ještě bez řidičského
průkazu. Ano, správně. To auto, které jsem si koupil
v Západním Berlíně, to byl opravdu šrot. Hlavně se mi na něm
líbila cena. A protože jsem neměl řidičák, musel mi ho

Evropy – a vsadili na mě!
A věříte v Boha? Věřím v sebe! (Gott = německy Bůh, pozn.
red.)

pomoct dovézt do Prahy Láďa Šteidl. U Drážďan se nám

Od koho máte nadání? Od Boha, nebo od Gotta? To přišlo

vylágrovalo, protože jsme do něho nalili aditivovaný

inspirací, chutí. Zavanulo k nám to mezinárodní, už se to tu

a neaditivovaný olej a ony se nesnesly. Nechali jsme auto

smělo zpívat a chytali jsme to v rádiích, nadšeně jsme

tam, pěšky jsme došli do Drážďan a prvním vlakem jsme

poslouchali desky… Ne jako dneska, kdy se poslouchá

odjeli do Prahy. A pak tam jela celá parta, abychom ho

povrchně, muzika je jen doprovodnou součástí životů, kdy

odtáhli, a řidič, který to auto táhnul, do něj ještě při

hudba hraje v obchoďáku, ve výtahu. Tehdy to bylo pro mě

manévrování narazil!

tak vzácné, že jsem se pro to zapálil.

A jak vzpomínáte na chvíle, kdy jste pak dělal autoškolu?

Máte v životě nějaké motto, kterým se řídíte? Já mám na

To šlo dobře a rychle. To je otázka, kdo to chce rychleji.

každé motto hned protimotto. Třeba „Sytý žaludek špatně

(smích)

studuje.“ Druhé zase říká „Než něco řekneš, najez se.“ Nebo

S jakou hračkou jste si v dětství nejraději hrál? To se raději
neptejte! (smích) Toužil jsem po povoze, být šoférem a vozit

„Užij dne, jako by byl poslední,“ ale „Mysli na konec, který
může přijít za třicet let…“

lidi. Od táty jsem dostal kolo Favorit, mercedes mezi koly.

Překvapuje

A druhý krásný dárek byly olejové barvy, protože jsem rád

nepřekvapovalo, tak by mě život nebavil!

Vás

ještě

něco?

Jistě.

Kdyby

mě

Málo českých zpěváků má na kontě tolik hitů jako
Karel Gott. Bum, bum, bum, Trezor, Lady Carneval, Kdepak ty
ptáčku hnízdo máš, Když muž se ženou snídá, Být stále
mlád,… a mohli bychom jmenovat ještě dlouho.
„Mediální doba hity zabíjí. Jestli vás dnes zahrají
v rádiu, je to spíš náhoda, a neznamená nic. Hit jsme mohli
dělat v době, kdy byl jeden Československý rozhlas a dva
televizní programy a slyšeli to všichni. Teď je sice příležitost
pro každého; ale řekněte mi rychle nějaký opravdový
současný český hit. Aha?“

No uznejte – může
proti TOMUHLE
třídní něco říct?
;-)

JaJaDD a TreBl

Naše cesta nezapočala nikde jinde, než před skvostnou kulturní památkou v Ústí nad Orlicí.

Pod nesmlouvavým vedením jsme společně promysleli přesnou strategii našeho pracovního výletu.

Během cesty vlakem se nám naskytla příležitost získat ještě několik cenných informací.

Dále jsme nasedli do již připravených vozů, aby nás přepravili k našemu cíli. Na nikoho jsme nečekali.

Museli jsme si ale dát pozor, aby nás nenachytali žádní paparazzi.

Nakonec nás stejně dostali. Myslel jsem, že když zavřu oči, tak mne neuvidí.

Z tašky nejdříve vyskočilo tričko, a pak i Jája.

Na cestu zpátky jsme se trochu nadlábli a vrátili se domů.

P. S. TADY JE VIDĚT I TERKU! A KRÁSNĚ! Tak vám ještě za odměnu zcela dobrovolně sepsala vlastní dojmy.

Nejsem přehnaně podezíravá, ale když mi bylo oznámeno, že 7. září jedeme dělat rozhovor s Karlem Gottem, myslela jsem si, že si
ze mě dělá legraci buď YODA (masám známý jako Bláža) nebo ten, kdo poslal e-mail o návštěvě jak na ředitelství školy, tak i nám do
Gymplákovské pošty.
Tento pocit mě během pár dnů více méně opustil, ale přece jen ne úplně. Pochybné myšlenky se více ke slovu dostaly, když
jsme onoho 7. září, dorazili na vlakové nádraží v Pardubicích. Zde mělo proběhnout setkání se sekretářem Karla Gotta panem Janem
Adamem a následovat společná cesta do pražské vily Nad
Bertramkou. Minuty v nádražní hale se táhly, my zjišťovali, že vlastně
nevíme, koho očekávat. Zkoušeli jsme štěstí ve „výherních
automatech“

(nepropadli

jsme

gamblerství,

ale

i

automaty

s občerstvením se mnohdy chovají jako ty výherní… Vhodíte obnos
a nedostanete nic.), když nás najednou oslovil pán ve středních
letech. Představil se jako sekretář Karla Gotta a začal nás zasypávat
spoustou informací. Mně (myslím, že jsem nebyla jediná) jen hlavou
probíhalo: tak on opravdu někdo takový existuje?!
Další vlak. Teď už s konečnou stanicí Praha. V kupé
probíhají poslední úpravy rozhovoru, pan sekretář nám popisuje, jak
se s Karlem Gottem seznámil, připravuje nás na to, kdo pro nás na
pražské nádraží přijede a upozorňuje nás, ať se hlavně vyhneme
faux-paux a u Gottových se nezouváme!
Když už stojíme před nádražní halou a z malého oppelu vyskakuje redaktorka Blesku!, která se stává jedním z našich
přepravců a navíc bude u celého rozhovoru asistovat, je mi už jen do smíchu a říkám si, že buď si z nás vážně nikdo nevystřelil, nebo
je to hodně reálný sen.
Vyhlídková cesta po Praze. Výklad toho, kde bydlí nebo
bydlela jaká celebrita, a kdo všechno spáchal sebevraždu skokem
z Nuselského mostu. Asi za dvacet minut stavíme u vily a za plotem vrtí
ocasem krásný zlatý retrívr. Mazlíme si ho skrz mříže a pak se otvírají
dveře. Hádejte, kdo z nich vychází. Přátelské stisknutí ruky a osobní
představení se každému z nás. „Pojďte dál, přátelé!“
Takže nikdo si z nás neudělal legraci. Byl to vážně Karel Gott
a my u něj doma na terase!
Treska Sloupenská

Závěrem bych chtěl velice

Pro

poděkovat všem, kteří se na tomto

(s popisky)

speciálu

Gymnázia:

podíleli.

Fotografie

pořídil Ladislav Kubišta.

nám

zhlédnutí

více

navštivte

fotek
stránky

naleznete

jednou

Karlu

Gottovi

velice
a

jeho

tajemníkovi Janu Adamovi. Děkujeme

http://gymuo.cz/stranka=gymplak/,
kde

Ještě
děkujeme

speciál

o

za tak moc skvělý zážitek!

něco

obsáhlejší.
Za všechny návštěvníky,
YODA.

