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OSOBNOST

Televizní HŘÍCHY
i rozhřešení J. S.
Světoznámý fotograf český Jan Saudek – ač pravověrný Žižkovák – je osobnost vpravdě renesanční. Počítejte s námi: fotograf, malíř, spisovatel, sportovec, desetinásobný otec, a navíc moderátor vlastní talkshow!
A jak se vyvíjel vztah Saudek vs. televize?

V předjaří roku 1969 minulého století dostrkali mne do lokální televize v Bloomingtonu, stát Indiana,
USA. Strachy jsem ze sebe nedokázal vypravit slovo – desítky let života v socialismu mne přetvořily
v ustrašeného zbabělce.
Pak se dlouho nic nedělo – vrátil
jsem se do vlasti – a spadla klec. Železná opona se neprodyšně uzavřela. A už to začalo!
Televize, se svými majory Zemany
a Chalupáři nemilosrdně formovala
myšlení (vlastně nemyšlení) našich
národů! Kapitán Hradec. Sandokan! To byly idoly našeho lidu!

Když si v roce 1989 naši čelní představitelé převlékli kabáty, pro mne
se udál zázrak: pan Fenič mne pozval do svého seriálu GEN.
Byl jsem mladý, bylo mi teprve 54
let – bez nejmenší zkušenosti jsem
do toho šel. Nikdo mne neznal –
a divák chce známé tváře. A tak se
úspěch nekonal – náš divák si musí
na ksicht zvyknout.

Dvakrát jsem byl v někdejším pořadu TV Nova Kotel. Malér byl
v tom, že když jsem po nějaké závratné konstrukci sestupoval na dno
kotle lidé, svezení autobusy z různých krajů, tleskali. A to se nemá –
ten předváděný má být nenáviděn.
Jedna divačka se mne ptala „co
říkám Knížákovi“, odpověděl jsem
upřímně, že sport moc nesleduji,
takže nevím, zda je to fotbalista či
nějaký přeborník – nikdo se nesmál.
Sporadicky jsem se předváděl dalších dvacet let – a vida: dostal jsem
nabídku „moderovat“ vlastní talk
show, na začínající, mladé a dravé
televizi Barrandov.
Neměl jsem o takové práci ani šajn,
a tak jsem skákal nejrychleji, jak
jsem uměl.
Lhát nechci, ve svobodné zemi mluvit pravdu je pohodlnější. A to je
nejvíc, co mi televize dala: mohl,
směl jsem říkat to, o čem jsem přesvědčen – a při vší úctě k mým kolegům myslím, že oni, pro své manželky, politickou stranu či minulost
si to dovolit nemohou. A tak jsem
si, celý jeden rok, pouštěl hubu na
špacír. A taky jsem s úžasem zjistil,
že kdo není na obrazovce, jako by
neexistoval!
A tak jsem existoval tedy jeden rok.
A stálo to za to.
KDO JE… JAN

Dvojčata
Jan a Kája
Saudkovi

Byla to skvělá škola – ale nikdy
jsem nezapomněl, že takovou show
dělají hosté – ten bavič je toliko
uvádí – skvěle by se to bez něho
obešlo. Snažil jsem se jim nepřekážet. Pravda – teď už to končí – ale
ohlédnu-li se dozadu, jedno vím
(a to s pocitem hluboké vděčnosti):
měl jsem příležitost uvádět, rozmlouvat – a obdivovat nejlepší
dcery a syny naší zem?
PS.: Ještě maličkost: nikdy jsem
svůj pořad neviděl. Záleží na tom?
Vidět se, asi bych do dalšího dílu už
nešel. A to je všechno.
Zapsal a fotografoval: Josef Louda

Se svým momentálně
nejmladším potomkem,
dcerou Annou Marií

SAUDEK

Narodil se 13. května 1935 jako druhé dvojče, pět minut po Kájovi. Sám sebe označuje za věčně druhého, i když ve svém oboru je považován za jedničku. Přinejmenším ve stylizované kolorované fotografii se stal živoucí legendou. Je jeden z posledních fotografů, který na své dílo sahá od založení filmu až po kolorizaci, čímž
se každá jeho fotka stává cenným originálem. Typickým pozadím většiny fotografií je „plesnivá" zeď a okno do světlíku – motiv, který měl léta na očích v době,
kdy musel žít ve sklepním bytě. Už několik let vášnivě maluje a motivy jeho obrazů
jsou jeho původní fotografie. Ze všech stylizovaných postav upřednostňuje ženu.
Jako by to vše bylo málo, na nějaký čas se stal moderátorskou hvězdou TV Barrandov, kde má samostatný pořad s názvem Talkshow Jana Saudka. Ve svých 74
letech je ve skvělé psychické i fyzické kondici (dokáže udělat 100 kliků!). V roce
1990 byl jako první z Čechoslováků dekorován francouzským Řádem Rytíř umění
a literatury. Stal se hlavní postavou hned několika filmů počínaje pořadem GEN,
přes 13. komnatu a dokumenty až po celovečerní film Jan Saudek v pekle svých
vášní, ráj v nedohlednu. Výstavy jeho prací, stejně jako publikace, plakáty, pohlednice, dosahují stovek a jsou žádány v mnoha zemích. Saudek je sám autorem
tří literárních knih. Tak, jak to u charity má být, příliš se v souvislosti s ním nemluví
o jeho velkorysosti. Jen pro příklad: po své největší výstavě v Obecním domě věnoval výtěžek 6 200 000 kč na výzkum léčení rakoviny kostní dřeně. Po několika
oficiálních nezdařených vztazích v současné době žije s novinářkou Pavlou Hodkovou, se kterou má syna Matěje a dceru Annu Marii. Celkem má už deset dětí.

