TITULNÍ STORY
Zatímco jedni považují Karla Gotta (†80) za miláčka
národa, jehož hlas dokáže pohladit po duši, druzí
ho mají za kontroverzní osobnost, která šla na
ruku bývalému režimu. Nová fakta o zlatém
slavíkovi se pokouší ve své knize předložit hudební
publicista Pavel Klusák (52), podle něhož zpěvák
svým fanouškům opakovaně lhal..
H Pavel Klusák vzbudil svou knihou velkou
vlnu kritiky. Na jeho Facebooku se
například objevil vzkaz: „Zase jeden
chytrák. Pošpinit někoho, když už tady
není. Styďte se.“

V

loňském roce se na českém knižním trhu objevily
dvě životopisné knihy pojednávající o životě a díle Karla
Gotta. Ta první s názvem Má
cesta za štěstím pochází z pera zpěváka samého. Druhou
z nich, Gott: Československý
příběh, sepsal Pavel Klusák
a čtenář při jejím čtení nevychází z údivu. Hrdina mnoha
fanoušků, pan Zpěvák, Múzami políbený Kája je v ní opakovaně zobrazován jako člověk,
který se pro potlesk a obdiv
posluchačů snižoval k zatajo-

vání mnoha
pravd. Vedle
podepsání Anticharty a cvičné
emigrace do západního Německa v roce 1971 se Klusák
zaměřuje i na Gottovo sedmiměsíční angažmá v Las Vegas.

„Měl jsem tam spoustu
zajímavých nabídek, ale
všechny měly stejnou
podmínku: zůstat natrvalo.
Kdybych jezdil sem a tam,
žádný manažer by mě
nechtěl,“ řekl pro Magazín
Mladé fronty Dnes »božský
Kája«, který své angažmá
v Las Vegas všude popisoval
jako velmi úspěšné.

Exotika z Východu
Do Ameriky se tehdy Gott
vydal na popud podnikavého manažera Lucerny Františka Spurného. „Spurný nabídl
Američanům ne přímo Gotta,
ale zábavné pásmo, revuální

Pravda
o »veleúspěšném«
angažmá
v Las Vegas
Gott

Klusák

„V Las Vegas mě prezentovali na svítícím reklamním billboardu před hotelem New
Frontier jako »Největší hvězdu ze země za železnou oponou«. Nelíbilo se mi to. Nechtěl
jsem být vnímán jako nějaká opička z Východu, jako podivný exot ze země, kde údajně
nejsou k mání auta ani ledničky,“ píše Gott ve své knize Má cesta za štěstím. H
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„Nerad poslouchám legendu
o tom, jak jsme s Gottem
zválcovali Vegas. Není to
pravda. Američani poprvé
zatleskali, když se na jevišti
během programu objevil
Státní soubor písní a tanců
a sólista zakřičel: Macejko!“
prozradil Antonín Gondolán.

F S bratry Štaidlovými začala jeho
kariéra nabírat
grády. To oni se
podíleli na hitech
jako Hej, páni
konšelé, Má první
láska se vdává nebo
Lady Carneval.

Gott, Štaidl
a Gondolán,
muzikantská
trojka, která zažila
Las Vegas. G
program, který měl
trochu exoticky ukazovat východní Evropu a její originální zábavu,“ řekl ve
svém podcastu Gotťák hudební publicista, který
připomněl, že vedle Gotta se
skupinou Apollo letělo do USA
Černé divadlo a Státní soubor
písní a tanců.
Nad čím se Klusák nejednou
pozastavil, bylo, že v čase Gottova pobytu za oceánem nebyla
pořízena žádná fotografie. Tedy alespoň ne taková, která by
dokumentovala jeho vystupování v sále. Existuje jen jeden snímek zpěváka v pruhovaném obleku a další s kapelou ve městě
a v Nevadské poušti. „Vystupuješ půl roku v Americe, založíš
na tom svou další slávu a pověst, a neuděláš z toho fotky?
Sice má fotky se známými osobnostmi, ale to nic nedokazuje,“
diví se autor knihy, v níž vyvrací Gottovu verzi o jeho slavném
dobytí Ameriky.

Poloprázdný sál
Lasvegaský hotel New Frontier, ve kterém Karel s bratry
Štaidlovými a dalšími muzikanty vystupoval, měl několik
scén. Československá vystoupení se neodehrávala v hlavním
sále, ale v místě zvaném Venus
Room. To byl bar, kde se hrálo pro publikum sedící u stolů,
kolem nichž chodí během programu obsluha. „Tento sál byl
vyčleněn pro zahraniční tichomořskou a jinou exotickou hudbu. I na Čechoslováky chodili
jako na cosi svérázného z daleka a Gotta údajně prezentovali jako prvního komunistu, kte-

rý zpívá rokenrol,“ řekl Klusák,
který se pousmívá nad slavíkovým chlubením, že zpíval na
stejné scéně jako Elvis Presley.
Ano, Presley ve Venus Roomu
vystupoval, ale o jedenáct let
dříve než Gott a pouze dvakrát.
Jaká atmosféra v sále pro
osm set lidí skutečně panovala, popsala zpěvačka Cher v roce 1969. Zatímco na její odpolední vystoupení přicházelo
maximálně dvě stě lidí, na její noční program chodil už jen
mix opilců a gamblerů, který se
vešel tak akorát ke třem barovým stolkům. Takže žádná sláva. A to byla Cher na sklonku
šedesátých let známa už po celém světě!

Aplaus jako pro Beatles
Gott si podle Klusáka na Vegas založil slávu. Když se vracel se svou kapelou letadlem
domů, dal o tom vědět médiím
i fanouškům. Na letišti pak na
»božského Káju« čekal dav, který jásal, jako kdyby se vrátili
váleční hrdinové nebo Beatles.
„Karel Gott a bratři Štaidlové
museli být šťastní, totálně jim
to vyšlo. Dav je vítal, jako kdyby ve světě dosáhli něčeho velkého. A kamery byly při tom,“
popsal Klusák radostnou atmosféru, která na Ruzyni po návratu Mistra panovala. Nikdo
z fanoušků tehdy neměl ponětí,
co si navrátivší se Čechoslováci
před odletem slíbili: „Co se stalo ve Vegas, zůstane ve Vegas.“

„Dohodli
D h dlii se, žže o neúspěú ě
chu pomlčí. Veřejně se také nehovořilo o tom, že show byla
předčasně zrušena, že se běžně prodala jen polovina z tisíce vstupenek na představení.
A články z místního tisku, které o propadáku psaly, byly také zamlčeny. Gott například
z Las Vegas psal, že o něj stojí
jedna americká nahrávací společnost, ale ani z toho nakonec
nic nebylo,“ řekl Klusák pro Deník N.

Opravdu dobyl Ameriku?
Postupem času začaly na veřejnost vyplouvat konkrétnější
informace. Kontrabasista Antonín Gondolán, který ve Vegas
onehdy Karla doprovázel, řekl
v časopise Xantypa: „S nadsázkou by se dalo říct, že na první
vystoupení přišly čtyři uklízečky.“ To potvrzuje i Klusák. „Podle Gondolána Američané poprvé zatleskali, když na scénu
vletěli folklórní tanečníci a spustili »Hej Macejko, Macejko«.
j
Nej-j
větší aplaus měl prý
Gott s romskou písničkou »Duj, duj,
dešuduj«,“ vyvrací Klusák legendu
o veleúspěchu, který »Sinatra Východu«, jak se Gottovi
přezdívalo, na americkém pódiu sklízel.
Společně se svědec t v í m
C her
a Gondolána dostává Mistrova historka o úspěchu v Lass
Vegas punc dobře
e
vymyšlené pohád-ky. Cestu do Ameriky využili muzikanti podle Pavla Klusáka hlavně k tomu, aby
dobyli Československo. A to se
jim povedlo.
A vav

J „Věděl jsem už jako dělník
v ČKD, že jednou budu zpívat.
Klukům jsem kdysi přinesl
desku z Las Vegas a říkal jim,
že tam jednou budu
vystupovat. A oni si klepali
na čelo a říkali mi, že jsem
magor! Pojďte se podívat na
blázna, volali, to se pobavíte.
A za deset let jsem tam
zpíval,“ řekl Gott Magazínu
Právo v roce 2008.

J Je zvláštní, že z doby, kdy
byl Gott v Americe, existuje
jen málo fotografií. Zde
například veze na kolečku
Rudolfa Rokla.

Foto: ČTK (2), Profimedia.cz (2), www.nexfoto.cz (1), Karel Gott Agency (2); repro: Facebook.com (1)
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