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Anotace

Tato bakalářská práce mapuje stav, v jakém se v současnosti nachází archiv kabaretu Červená 

sedma, který je dnes z velké části uložen v prostorách archivu Českého rozhlasu v Praze. 

Porovnává údaje z původního katalogu, který byl veden samotnými členy kabaretu, se 

skutečným dnešním stavem. Uvádí pak jednotlivé odchylky a nesrovnalosti, jež byly během 

revize odhaleny. Dále se zaměřuje na Červenou sedmu jako součást vysílání Českého, resp. 

Československého rozhlasu, a podchycuje pořady, ve kterých se tento spolek vyskytl buď 

přímo prostřednictvím jeho členů, nebo zprostředkovaně skrze herce z dalších generací či jen 

ve vzpomínkových pořadech jemu věnovaných.

Abstract

This bachelor´s thesis maps the situation, in which the archive of the „Červená sedma“ 

cabaret, that is in large part deposited in rooms of the Czech Radio archive, in the present 

days is found. It compares the dates from the former catalogue, that was managed by the 

members of the cabaret themselves, with the real today´s situation. It even shows individual 

differences and discrepancies, that were during the revision found.

This thesis also concentrates on the „Červená sedma“ as a part of the Czech or more precisely 

the Czechoslovak Radio broadcasting and encourages programmes, in which this company 

occured, either directly by its members, or indirectly through the actors of other generations 

or memorial programmes devoted to it.

Klíčová slova: kabaret, Praha, poč. 20. století, archiv, Český rozhlas, Radiojournal

Key words: cabaret, Prague, beg. of the 20th century, archive, Czech Radio, Radiojournal



5

Obsah

Úvod ......................................................................................................................................7

Moje ulička ............................................................................................................................9

1. Červená sedma ..............................................................................................................10

2. Katalog archivu Červené sedmy ....................................................................................14

3. Archiv Červené sedmy ..................................................................................................17

3.1 Svazek první, č. 1 – 50 ...........................................................................................17

3.2 Svazek druhý, č. 51 – 100.......................................................................................18

3.3 Svazek třetí, č. 101 – 150........................................................................................18

3.4 Svazek čtvrtý, č. 151 – 200.....................................................................................20

3.5 Svazek pátý, č. 201 – 250 .......................................................................................21

3.6 Svazek šestý, č. 251 – 300 ......................................................................................22

3.7 Svazek sedmý, č. 301 – 350....................................................................................23

3.8 Svazek osmý, č. 351 – 400 .....................................................................................24

3.9 Svazek devátý, č. 401 – 450 ...................................................................................24

3.10 Svazek desátý, č. 451 – 500....................................................................................25

3.11 Svazek jedenáctý, č. 501 – 550...............................................................................25

3.12 Svazek dvanáctý, č. 551 – 600................................................................................26

3.13 Svazek třináctý, č. 601 – 650..................................................................................27

3.14 Svazek čtrnáctý, č. 651 – 700 .................................................................................28

3.15 Svazek patnáctý, č. 701 – 750.................................................................................28

3.16 Svazek šestnáctý, č. 751 – 800................................................................................28

3.17 Svazek sedmnáctý, č. 801 – 850 .............................................................................29

3.18 Svazek osmnáctý, č. 851 – 900...............................................................................29

3.19 Svazek devatenáctý, č. 901 – 950 ...........................................................................30



6

3.20 Svazek dvacátý, č. 951 – 1000................................................................................30

3.21 Svazek dvacátý první, č. 1001 - 1050 .....................................................................31

3.22 Svazek dvacátý druhý, č. 1051 – 1100....................................................................31

3.23 Svazek dvacátý třetí, č. 1101 – 1150.......................................................................32

3.24 Svazek dvacátý čtvrtý, č. 1151 – 1200....................................................................32

3.25 Svazek dvacátý pátý, č. 1201 – 1300 ......................................................................33

3.26 Svazek dvacátý šestý, č. 1301 – 1414 .....................................................................34

4. Písemné prameny nezařazené ve svazcích .....................................................................36

5. Červená sedma ve vysílání Československého rozhlasu .................................................39

5.1 Vysílání z Prahy .....................................................................................................39

5.2 Vysílání mimopražských studií...............................................................................44

5.3 Studio Červená sedma ............................................................................................46

6. Pátrání po dalších informacích.......................................................................................48

Závěr ....................................................................................................................................49



7

Úvod

Kdybychom chtěli hledat úplné prvopočátky kabaretu, museli bychom se přesunout do Paříže 

roku 1881, kdy ve slavné umělecké čtvrti Montmartre byl otevřen ten historicky první, „Chat-

Noir“. V Paříži v té době sice existovala spousta jiných zábavních podniků – šantánů, jejich 

program a repertoár byl ale poněkud druhořadý, vulgární a nevkusný. Kabaret ve svém 

pravém slova smyslu se proti této zábavě vymezoval, shromažďovali se zde opravdoví umělci 

nejrůznějších žánrů – malíři, básníci, spisovatelé, herci, zpěváci. A ti všichni zde dostávali 

příležitost prezentovat své osobité umění, někdy i sice pobuřujícím, ale obecenstvem 

vyhledávaným způsobem.

Z Paříže se kabaret dostal dále do Evropy, např. do Kodaně, Berlína, Mnichova, Vídně. Zde 

ale většinou kabaretiéři přednášeli díla přejatá, nikoliv svá vlastní autorská, a tyto kabarety 

celkově působily jako jakási napodobenina toho „pravého“ pařížského.

Postupem času se tendence založit kabaret objevily i v Praze. Začátky ovšem nebyly nikterak 

slavné. Samotní „kabaretiéři“ vlastně ani sami nevěděli, jak se toto umění dělá, a tak první 

podnik tohoto druhu založený jistým panem Kohnem skončil velmi záhy po svém zahájení, 

druhý, s názvem „U Čížků“, uvedl jen jedno představení, na které se nedostavili ani herci, a 

tak byl jeho osud zpečetěn v podstatě ještě dříve, než začal vůbec fungovat.

Praha oproti jiným evropským městům poněkud zaostávala. Po nějaké době se začaly 

objevovat podniky s označením zpěvní síně, šantány nebo tingl-tangly, např. „U zlatého 

soudku“, „U Rozvařilů“, U Bucků“.1 Nutno říci, že zábava v těchto podnicích byla mnohdy 

pokleslejšího rázu, často vulgární až obscénní, texty byly přejímány z jiných řečí a obvykle

špatně překládány, vtipy se stávaly stereotypními.

A právě v této době se dala dohromady a začala se projevovat skupina nadšených studentů 

královéhradeckého gymnázia. Ti si nejdříve založili studentský spolek s názvem 

„Sebevzdělávací sdružení studentské“2, ze kterého vyšel spolek Mansarda, a ten pak položil 

základy pozdějšího Kabaretu Červená sedma.

Tito mladíci se rozhodli dělat zábavu jinou, na úrovni, inteligentní. Že jejich pojetí divadla 

bylo odlišné dokazuje mimo jiné i skutečnost, že sedmičkáři sami sebe označovali jako 

                                                            
1 ČERVENÝ, Jiří. Červená sedma. Praha: Orbis, 1959, s. 49-50
2 LANDSMANNOVÁ, Petra. Hradecký stříbrný vítr. Hradec Králové: Knihovna města Hradce Králové, 2008, s. 
9
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literární kabaret. Velice si zakládali na textech, které si převážně psali sami, případně 

přejímali a zhudebňovali poezii svých současníků z řad básníků.

A právě velká část těchto textů a hudebního materiálu se již od dvacátých let 20. století 

nachází v archivu Českého rozhlasu v Praze. Mým cílem v této bakalářské práci je 

systematická revize dnešního stavu archivních materiálů patřících původně Kabaretu Červená 

sedma a následně průzkum zvukového archivu za účelem zjištění, jestli a jak velkou roli hrála 

Červená sedma ve vysílání Českého rozhlasu, respektive Radiojournalu a pozdějšího 

Československého rozhlasu.

Pevně doufám a věřím, že můj výzkum mi skrze zachované texty pomůže přiblížit způsob, 

jakým Červená sedma tvořila, a potažmo i dobu, ve které fungovala.
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MOJE ULIČKA
Jiří Červený

Já neříkám to právě rád,

že nedostal jsem v žití řád,

ni za Rakouska velkou zlatou,

ni stříbrnou, ni bronzovatou.

Ačkoliv jsem pak v koncentráku seděl

po dlouhou řadu nepříjemných neděl,

medajli nemám revoluční,

jak mají jiní pracovníci hluční – a tuční.

Tak poslyšte mě, drazí páni,

mám aspoň jedno malé přání:

Na Kampě je jedna ulička,

tak úzká a tak maličká,

do Hroznové tam vede z Kampy,

nejsou tam č. p., nejsou lampy,

je to jen jaksi malý průchod,

tak malý, jako je můj důchod.

Nešlo by udělati z něho

na mojí počest uličku Jé Červeného?

Tam duch můj byl by jako zašit

a tam bych po smrti moh´ strašit.3

                                                            
3 ČERVENÁ, Soňa. Stýskání zakázáno. Brno: Opus musicum, 1999, s. 93
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1. Červená sedma

Báseň z úvodu této práce nemá sice příliš společného s jejím tématem, ale dovolila jsem si ji 

zařadit kvůli jejímu autorovi, Jiřímu Červenému, který stál jako hlavní iniciátor u vzniku 

pozdějšího kabaretu Červená sedma. Ten vznikl na základě nápadu a činnosti studentů 

královéhradeckého gymnázia. Právě v Hradci Králové vznikl roku 1903 napříč středními 

školami studentský spolek s názvem „Sebevzdělávací sdružení studentské“4, který byl v 

podstatě jakousi revoltou proti tehdejšímu systému v rakousko-uherském školství. Studenti se 

scházeli k nejrůznějším debatám, recitacím, půjčovali si knihy a celkově se snažili o 

intelektuální růst studentstva. Tento kroužek ovšem příliš dlouho nevydržel a rozpadl se, ale 

několik z jeho členů se rozhodlo v nastolených aktivitách pokračovat. A tak vznikla roku 

1904 Mansarda, s níž se později sloučil recesistický studentský spolek Mrtvolna (jehož 

členem byl i Jiří Červený). Petra Landsmannová ve své knize „Hradecký stříbrný vítr“ píše: 

„Splynutím Mrtvolny s Mansardou došlo k tomu, že kromě seriózní stránky (knihovna, 

debaty, umění a literatura) měla Mansarda i stránku zábavnou. Bylo to divadlo, kuplety a 

různé legrace v kabaretním stylu, které prosazoval hlavně Jiří Červený a jeho bratr Václav.“5

A tady již můžeme pozorovat zárodky Červené sedmy.

Hradečtí spolužáci se totiž nepřestali stýkat ani po přesunu do Prahy, kam odešli za účelem 

vysokoškolských studií, a nakonec z původní Mansardy vytvořili roku 1909 nový kabaret 

s názvem Červená sedma.

Jak již bylo řečeno, duchovním otcem celé myšlenky byl od počátku Jiří Červený, podle 

něhož dostalo uskupení i své jméno. U vzniku Červené sedmy stáli a úplně prvními členy byli 

zároveň s ním Míla Beránek, bratři Antonín a Zdeněk Formánkovi, Oto Pik a Karel Seinfeld. 

Název kabaretu vznikl spojením jména hlavního zakladatele a sedmy, kterou si aktéři zvolili 

proto, že jich bylo šest. Vzali si příklad z Dumasových Třech mušketýrů, kteří ve skutečnosti 

byli také čtyři. Už podle tohoto počinu se dá jednoznačně usuzovat, že jim recese rozhodně 

nebyla cizí.

Hlavním důvodem, proč tito mladíci chtěli založit svůj vlastní divadelní spolek, byla podle 

nich nevyhovující, pokleslá a příliš „laciná zábava“, která se v té době vyskytovala téměř ve 

všech zábavních podnicích. A proto si stanovili za cíl přinést lidem zábavu novou, 

                                                            
4 LANDSMANNOVÁ, Petra. Viz pozn. 2, s. 9
5 LANDSMANNOVÁ, Petra. Viz pozn. 2, s. 11
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inteligentní, ne tak přímočarou, ale nad kterou je třeba i přemýšlet a hledat ve slovech i skryté 

významy. Byli kabaretem literárním, jejich hlavním nástrojem byl text. V knize Vladimíra 

Justa „Proměny malých scén“ se píše: „Slůvkem „literární“ se především sami tvůrci chtěli 

programově odlišit od přežívajících forem šantánu, majících již v prvém desetiletí 20. století 

vývojově anachronickou podobu.“6 A jelikož podle svých kritérií nenacházeli ve své době 

žádné vhodné cizí předlohy pro veřejné umělecké provozování, rozhodli se raději pro vlastní 

autorskou tvorbu.  Začínali nejdříve s parodiemi již existujících děl, později ale převážila díla 

psaná samotnými členy.

Historicky první oficiální veřejné představení se odehrálo 6. června 1910 v rámci 

všestudentské slavnosti na pražském Výstavišti, kdy se uvedli parodií na Bizetovu operu 

Carmen. (Ta byla zvolena z důvodu nevyhovující akustiky, která by pro mluvené slovo byla 

zcela nevhodná.)7

Poté fungovala Červená sedma ještě řadu let jako čistě amatérský spolek bez stálé scény, 

představení se konala obvykle na základě pozvání např. pro studenty přímo ve školách, pro 

ostatní diváky v kulturních domech či sokolovnách. Ke stávajícímu osazenstvu Sedmy se 

postupem času přidávali další a další členové, kteří byli ovšem vždy pečlivě vybíráni. Mezi 

jinými např. básník Josef Mach, právník Viktor Klíma, dále Karel Balling (který byl pak 

jedním z nejdéle působících členů), na podzim roku 1913 se přidal Eduard Bass. Za zmínku 

stojí, že v nepsaných stanovách Sedmy bylo i toto pravidlo: „Členem Červené sedmy nemůže 

se nikdy státi žena.“8 (Toto bylo ovšem později upraveno, že žádná žena se nemůže stát 

členem, členkou ale ano.)

Představení bylo mnoho, kritiky byly vesměs příznivé, repertoár se úspěšně rozrůstal. A tak 

30. dubna 1914 zažádali 2 členové, J. A. Kubišta a K. Balling, „o povolení k pořádání 

občasných vzorných kabaretních večerů v Praze“.9 Povolení jim bylo uděleno a od té doby 

mohli oficiálně vystupovat za peníze. Tím skončila definitivně amatérská éra Červené sedmy.

Po začátku 1. světové války museli někteří členové Sedmy narukovat a tím pádem se její 

činnost na nějakou dobu pozastavila. Na scénu se vrátili až v prosinci roku 1915, v tehdy nově 

otevřeném paláci Rokoko, vedeném Karelem Hašlerem. (S tím ale měla Sedma poměrně 

velké rozpory, nesdíleli stejné názory, Hašler často neschvaloval texty ani hudbu Sedmy, dá 

se říct, že si vzájemně dělali naschvály.)

                                                            
6 JUST, Vladimír: Proměny malých scén. Praha, 1984. Mladá fronta. S. 39.
7 ŠTÍPKOVÁ, Miroslava. Šanson v českém divadle.  Praha, 2008. Diplomová práce. Univerzita Karlova, s. 31
8 ČERVENÝ, Jiří. Červená sedma. Viz pozn. 1, s. 49-50
9 ČERVENÝ, Jiří. Červená sedma. Viz pozn. 1, s.
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Hašler se ale nevěnoval pouze Rokoku a proto ho na jeho místě vystřídal Eduard Bass a tím 

si Rokoko v podstatě podmanila Červená sedma. Bass vedl Rokoko do konce sezóny 1917, 

Červená sedma zde měla i po jeho odchodu dále pokračovat ve stejném duchu jako doposud. 

V roce 1918 se ale vrátil zpět Karel Hašler, který si vydobyl popularitu u obecenstva svými 

vlasteneckými písněmi a zastřel tím v té době i vystoupení Sedmy, tu navíc zastiňovaly i 

groteskní výstupy Ference Futuristy a Vlasty Buriana. Za tohoto stavu 15. dubna 1918 odešli 

z Rokoka režiséři Červené sedmy a s nimi solidárně i všichni její členové.

V srpnu 1918 se pak Sedma přesunula do vlastního sálu, v hotelu Centrál v Hybernské ulici. 

První představení se konalo 3. října téhož roku.

13. ledna 1919 získala Červená sedma koncesi pro pořádání kabaretních vystoupení a byla 

oficiálně zapsána jako firma „Červená sedma, společnost pro pěstování umění jevištního, 

společnost s r. o., se sídlem v Praze“. Tato koncese byla udělena do 31. 12. 1919.

V hotelu Centrál působila Červená sedma po dobu tří sezón. V této době se také pokusila 

otevřít si pobočku v Brně, neúspěšně. V únoru 1920 převzala Sedma správu nad Rokokem, 

které tou dobou bylo již silně úpadkové, a vytvořila z něj revuální divadlo a také tabarin10

s názvem Grigri.

Starosti s provozem všech těchto tří scén začaly časem přispívat k vzájemným nevraživostem 

mezi jednotlivými členy Sedmy, k tomu se přidaly finanční problémy spojené se špatným 

hospodařením. V polovině roku 1920 se členové dohodli na rozpuštění Sedmy. Zůstali jen tři 

– Červený, Hvižďálek a Dréman.

Ti se ještě nadále pokoušeli udržet spolek při životě a v poslední sezóně, 1921/1922, 

vystupovali v podstatě denně, spolu s několika dalšími, často externími členy. Mezi nimi např. 

R. Jurist, J. Herold, G. R. Opočenský, po návratu ze Sovětského svazu i Jaroslav Hašek, který 

ale v té době nedosahoval valného úspěchu. Lépe si vedl Vlasta Burian, který se Sedmou také 

po nějaký čas spolupracoval, ale v únoru 1921 se vrátil zpět k Hašlerovi, který tehdy již vedl 

Lucernu.

Sezóna skončila hned v dubnu 1921. I když byla poměrně úspěšná, co se týče počtu 

představení a odehraných kusů, výnosy byly velmi slabé, hlavně z důvodu nízké návštěvnosti.

Smlouva na další rok sice byla podepsána, sezóna zahájena, ale finanční přínos nebyl podle 

majitele hotelu dostatečný. Poslední vystoupení v Centrálu se odehrálo přesně 3 roky po 

premiéře, tj. 3. 10. 1921.

                                                            
10 tabarin = noční zábavní podnik
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Ještě v listopadu téhož roku získala Sedma povolení vystupovat v Obecním domě. Ani zde se 

jí ale nedařilo podle představ, návštěvnost a s ní spojené výnosy byly skutečně nízké. Tento 

stav byl nadále neudržitelný a tak se 19. 3. 1922 odehrálo historicky poslední představení 

kabaretu Červená sedma. Celý majetek byl následně rozprodán, velmi často pod cenou, a 

firma „Červená sedma, společnost s r. o.“ přestala definitivně existovat.
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2. Katalog archivu Červené sedmy

V hudebním archivu Českého rozhlasu se nachází původní katalog děl, který si během svého 

fungování vytvořila Červená sedma pro svou vlastní potřebu. V tomto katalogu se nachází 

soupis pramenů, které by měly být uloženy v archivu. Já jsem si dala za úkol porovnat 

záznamy z tohoto katalogu se skutečným stavem, v jakém se archiv v současnosti nachází.

Československý rozhlas získal archiv Červené sedmy koupí pravděpodobně hned v prvních 

letech svého fungování. (ČS rozhlas začal své pravidelné vysílání v roce 1923, Červená 

sedma zanikla roku 1922.) O této transakci se bohužel pouze okrajově zmiňuje Jiří Červený 

ve své vzpomínkové knize: „Poslední byl prodán archiv, více než 20 vázaných knih, 

obsahující 1350 původních prací. Koupil ho Český rozhlas za 1500 Kč; tam bezpečně 

odpočívá ve sklepě.“11 Žádné další upřesňující informace neuvádí. Skutečnost prodeje 

potvrzuje svou výpovědí i paní Erna Červená, druhá manželka Jiřího Červeného, v pořadu 

„Studio Červená sedma“ z 20. 8. 1982, která uvádí, že její manžel prodal v počátcích 

Československého rozhlasu téměř všechny rukopisy právě této instituci, za cenu 1 Kč za kus. 

V archivu Českého rozhlasu se mi bohužel nepodařilo dopátrat bližších podrobností o tomto 

prodeji. Podle vyjádření současného (a zároveň i tehdejšího) archiváře pana Zdeňka Jeřábka 

jsem ale zjistila několik relevantních informací. Pokud nějaké účetní záznamy existovaly, s 

velkou pravděpodobností byly navždy ztraceny počátkem devadesátých let při stavebních 

úpravách v budově tehdejšího Ústředního hudebního archivu se sídlem v Balbínově ulici č. p. 

22. V těchto prostorách a silně nevyhovujících podmínkách docházelo k častým haváriím 

vody, kterým měla zabránit právě na začátku 90. let rekonstrukce. Ovšem při pracích na nové 

půdní vestavbě došlo k narušení starých a neudržovaných komínových těles a důsledkem toho 

byla zničena velká spousta archivních materiálů a administrativních dokumentů. Tyto 

materiály byly pokryty popelem, sazemi a vodou, čímž bylo téměř vše trvale znehodnoceno a 

následně vyhozeno.

Na lepší stopu ohledně alespoň přibližné datace, kdy se archiv Červené sedmy do Českého 

rozhlasu dostal, mě bohužel nepřivedly ani přírůstkové knihy vedené v rozhlasovém archivu. 

Nejstarší z nich je datována rokem 1925, kdy si začal tehdejší archivář Karel Kopecký vést 

evidenci o všech hudebninách, které postupně přibývaly do archivu. Procházela jsem záznamy 

                                                            
11 ČERVENÝ, Jiří. Viz pozn. 1, s. 273
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z let 1925 – 1928 včetně, ale na žádnou zmínku o Červené sedmě jsem nenarazila. V 

přírůstkové knize z roku 1925 je sice uvedeno několik skladeb, jejichž autory byli někteří 

členové Sedmy (Červený, Hvižďálek, Balling), ale tyto písně byly podle zápisu získány 

darem od Josefa Švába, nakladatele, který býval jedním z nakladatelů Červené sedmy. Těchto 

několik kusů nemá s uceleným archivem s největší pravděpodobností nic společného.

Rok 1928 jako poslední pro své pátrání jsem si zvolila proto, že právě v tomto roce vysílal 

rozhlas (tehdy pod názvem Radiojournal) několik pořadů s názvem „Retrospektivní večer 

Červené sedmy“, kterého se účastnili pouze někteří bývalí členové, a já předpokládám, že v té 

době už jejich původní archiv v rozhlase byl.

Z toho všeho tedy vyplývá, že archiv Kabaretu Červená sedma ve své ucelené podobě musel 

být Československým rozhlasem zakoupen v průběhu let 1923 – 1924, tj. v době od vzniku 

rozhlasu do vytvoření první archivní přírůstkové knihy na začátku roku 1925. Bližšího určení 

se už nejspíš nelze dopátrat a tyto údaje tedy zůstávají nejpřesnějšími, kterých lze dosáhnout. 

Abych se ale vrátila k samotnému katalogu, přistoupím nyní k jeho fyzickému popisu. Na 

deskách je razítko s textem „Sdružení Červená sedma. Oddělení pro zastupování autorů.“, na 

titulní straně uvnitř pak stejné razítko a na dole pak navíc razítko Archivu Českého rozhlasu.

V katalogu je zaznamenáno celkem 1414 položek, z toho čísla 1 - 850 jsou označena jako 

„hudební díla“, 851 – 900 jsou „dramatické věci“, 901 – 950 „chansony“, 951 – 1000 oddíl s 

názvem „recitace – básně – konference“. Čísla 1001 – 1100 jsou „chansony a písně s 

průvodem klavíru“, poté následují „recitace – básně – a.t.d.“ s čísly 1101 – 1150 a nakonec 

„Dramatické věci“ označené 1151 – 1414. V tomto posledním oddíle jsou některé položky

prázdné, revize katalogu mi měla pomoci zjistit, jestli jsou prameny s těmito čísly uloženy v 

archivu a pouze nezařazeny, nebo jestli chybí úplně. U každé zapsané položky je pak uváděn 

autor (hudby a textu), název a v případě tištěných skladeb i nakladatel, u kterého tyto skladby 

vyšly. Mezi nimi byli nejčastěji zastoupeni Josef Šváb, Josef Springer, Mojmír Urbánek, 

František Augustin Urbánek, Alois Neubert a v menší míře několik dalších (F. Rebec, K. J. 

Barvitius, [?] Hoffmannová ad.).

Kromě záznamů o jednotlivých skladbách, recitacích, konferencích a dramatických výstupech 

katalog obsahuje část vyúčtování za dodané skladby a příspěvky od Karla (Charleye) Ballinga 

a Eduarda Basse. Konkrétně se jedná o záznamy z let 1918–1919. Uvedeno je vždy datum, 

název skladby, vyplacená částka, celková suma s 25 % srážkami a vyplacená částka po 

zdanění.
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Na zadní straně desek jsou pak vlepené stvrzenky o vyplacení honorářů členům Červené 

sedmy, kterými v té době byli Karel Balling, Eduard Bass, Jiří Červený, Jiří Dréman, 

František Hvižďálek, Tomáš Herben a [?] Strana. Všechny tyto stvrzenky jsou vystaveny k 

datu 25. 7. 1919.

Co se týče autora původního katalogu, ani v tomto případě jsem bohužel nebyla úspěšná. 

Převážná většina záznamů je psána jednou rukou, od čísla 551 jsou v katalogu ale časté škrty 

a jednotlivé položky jsou přepisované jinou osobou. Tento druhý rukopis se poté vyskytuje 

jako jediný i u posledních záznamů v knize. V domnění, že písmo bude souhlasit s některým z 

rukopisů uložených v jednotlivých svazcích, jsem je porovnávala, ovšem s negativním 

výsledkem. Pokud tedy některý z autorů textů neměnil pro potřeby archivu své písmo do 

čitelnější podoby, můžeme se jen domnívat, že správu katalogu a potažmo celého archivu 

měla na starosti nějaká další, nám blíže nespecifikovaná třetí osoba.
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3. Archiv Červené sedmy

Jak již bylo zmíněno v jedné z předešlých citací, Jiří Červený uvádí ve své knize, že archiv 

obsahoval přes 20 vázaných knih materiálu.12 Podle počtu záznamů v katalogu a za 

předpokladu, že svazky byly vázány vždy po padesáti, by jich mělo být tedy asi 28. Po 

přepočítání svazků v Českém rozhlase jsem dospěla k číslu 19 vázaných knih plus katalog 

(nejsou zde započítány samostatné desky, ve kterých se nacházejí nesvázané materiály). Podle 

poslední inventury zabírají tyto archiválie 2 běžné metry na policích archivu. Jelikož do 

vlastnictví Československého rozhlasu s největší pravděpodobností archiv přešel ještě před 

vytvořením první přírůstkové knihy, nejsou tyto svazky prozatím označeny žádnou signaturou 

a na svou katalogizaci v rámci Rozhlasu teprve čekají. Nyní se tedy nacházejí v uzamčeném 

oddělení archiválií bez bližšího interního určení., pouze s označením Červená sedma.

V následující části své práce se budu věnovat jednotlivým svazkům. Nebudu je popisovat 

dopodrobna každý zvlášť, to by bylo dle mého názoru zbytečné, spíše se u každého zaměřím 

na jeho specifika, zvláštnosti a odchylky od katalogu.

3.1 Svazek první, č. 1 – 50
V katalogu je první svazek nadepsán jako „Hudební díla“ a také skutečně obsahuje pouze 

písně. Všechny skladby zde uložené jsou vyšlé tiskem, konkrétně 20 skladeb vydal Josef 

Springer, 17 Josef Šváb, 7 Mojmír Urbánek, 4 Alois Neubert, 1 František Rebec a 1 Karel 

Josef Barvitius.

V tomto svazku jsem nenarazila na žádné větší odlišnosti v porovnání se záznamy z katalogu, 

všechny v něm uvedené skladby odpovídaly skutečnému stavu. Drobné odchylky se vyskytly 

pouze v názvech dvou skladeb. Píseň se signaturou č. 7 popsaná v katalogu jako „Pan Pick“ 

měla na titulním listě tisku název „Pan Pik“ a č. 43 „Pan Bumbrlíček na výletě“ je v tisku 

psán „na výletu“, ale to jsou zanedbatelné nesrovnalosti.

Ačkoliv jsou v tomto svazku všechny skladby tištěné, u několika z nich najdeme i přiložené 

rukopisy autorů. V „Písni aprovisačního křečka“ č. 8 je vložen rukopis Charleye Ballinga s 

hudbou i textem a k němu přiložený strojopis samotného textu, který je datován 1. 10. 1918. 
                                                            
12 ČERVENÝ, Jiří. Op. cit., s. 273
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(Mimochodem tuto skladbu věnoval Charley Balling Eduardu Bassovi, jak je uvedeno na 

titulním listě tištěné verze.)

Ve skladbě č. 38 „Můj pokoj“ je vložen pouze notový rukopis Jiřího Červeného, při jeho 

porovnání s tištěnou verzí se lehce odlišuje předehra.

Na obálce písně č. 31 „Kouř cigarety“ se dozvíme informaci, která uvádí: „Zpíváno s 

obrovským úspěchem R. Jílovským v Červené sedmě a kabaretu Rokoko.“ K tomu je přiložen 

rukopis J. Červeného s textem první sloky.

Na závěr prvního svazku jedna drobná perlička. Humor sedmičkářům opravdu nechyběl – na 

titulní straně skladby „O pouhé stěně“, č. 41, je tužkou tento název „opraven“ na „Ó, pouhé 

štěně“.

3.2 Svazek druhý, č. 51 – 100
I v tomto svazku pokračují hudební díla vyšlá tiskem, ale i zde nalezneme některé odlišnosti a 

vložené netištěné přílohy.

V katalogu u položky č. 53 „Studentské písničky“ je tužkou připsáno „Vypsat“. Ale písně už 

vypsány nejsou. Ve svazku je za těmito písničkami vložen rukou psaný text s názvem 

„Nynčko“, jedná se o dialog, na který navazuje píseň.

V podobném duchu je i skladba s č. 56 „Tenkrát“. Je označena jako hudební obrázek a v tisku 

je uveden pouze text. Jedná se o dialog chlapce a dívky s vloženými písněmi, na které je 

odkazováno v poznámkách pod čarou. Uvádí se název písně a u koho vyšla, samotné písně 

jsou pak zařazeny za zmíněný text „Tenkrát“.

U čísla 64, skladby „Zelená garda“, je vložen výstřižek z novin s textem, ovšem s titulem 

„Beseda“, a notový rukopis.

Co se týče odchylek v názvech, u písně č. 96 je v katalogu uvedeno „Pojď, Aničko maličká“, 

v tištěné verzi je „Pojď, Aničko malinká“ a u č. 98 katalog uvádí „Přijď si jen, hochu můj“, v 

tisku „Přijď si jen, můj hochu“.

V tomto svazku jsem také narazila na jednu chybějící položku, a to číslo 59. Zajímavostí ale 

je, že toto číslo není uvedeno ani v katalogu, po čísle 58 následuje hned 60.

3.3 Svazek třetí, č. 101 – 150
Na začátku tohoto svazku je vložena skladba nadepsaná „Kateřina Cimburková“, jedná se o 

pouze jednohlasý notový part bez textu, první 3 řádky jsou psány perem ve 2/4 taktu, další 3 
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řádky jsou psány tužkou ve 3/4 taktu a jsou nadepsány „Kramářská“. Tato skladba ale 

neodpovídá žádné písni z tohoto svazku, nedokážu určit, proč byla zařazena právě zde.

Položka číslo 114 nese název „Ve „Zlaté studni“ “ a oproti jiným se liší svým poměrně 

velkým rozsahem – tvoří ji 14 stran not. Najdeme zde i scénické poznámky, z čehož lze 

usuzovat, že tato píseň byla ztvárňována i dramaticky (obsazení bylo 4 studenti + hospodská). 

Rozdíl u této skladby je také v zápisu v katalogu, ten píše „Ve zlaté studni“, takže z tohoto 

názvu nelze vyrozumět, že Zlatá studna je vlastně název hospody.

V čísle 116, „Chanson o protokolované firmě „Frank a spol.“ “, je rozpor v autorství. Na 

titulní straně tisku je uveden jako autor Václav Žákovec, uvnitř not pak varianta Václav 

Žákavec. Do tohoto tisku je pak vložen výtisk z edice „Co se v Praze zpívá, č. 9“, kde je 

tužkou přeškrtnut Žákavec a nadepsán Weinberger Jaromír. V katalogu je pod jménem 

Žákavec napsán Weinberger. Ale kdo z nich byl skutečným autorem se dnes už jen těžko 

dopátráme.

Signatura 121 uvádí hned dvě skladby. Jako první je to „Pohádka o parohatém králi“, v 

katalogu není zmínka o autorovi ani nakladateli a tato skladba ani není ve svazku zařazena. 

Druhá píseň pod stejnou signaturou, „Pohádka o chudém králi“, už zde zařazena je a 

zajímavostí je její rozsah – má celých 9 slok.

Chanson „Inserát“, uváděný pod číslem 127, nese na titulní straně poznámku, že se jedná o 

„censurovaný kabaretní chanson“. Zdůvodnění censury ale v tisku není.

Tisk písně „Svatá Pierreta“ nese číslo 129 a je u něj vlepen také rukopis s názvem „Pieretta“. 

V něm se nachází tužkou psaná poznámka „Důležité do archivu (vlepit k tištěné)“. Pod 

názvem „Pieretta“ je tužkou napsáno „transpozice“. Ovšem nejedná se o transpozici 

čehokoliv z tištěné verze, tento rukopis obsahuje jen klavírní doprovod, bez zpěvní melodie 

nebo textu, a nekoresponduje s ničím v tisku. V katalogu se o tomto nevyskytuje žádná 

zmínka.

Příkladem skladby převzaté z cizího jazyka je „Vítězná Madelon“, č. 141. Za tištěnou verzí je 

vložen výtisk v původní francouzštině a s anglickým překladem („La Madelon de la 

Victoire“, resp. „The Madelon from Victory“). Pod francouzským a anglickým textem je pak 

rukou připsán text český, ale pouze první sloka. Za skladbou je vložen text 2. – 4. sloky ve 

francouzštině a angličtině, pod ním je razítko „J. Bordes, Paris“. K tomuto je přiložen také 

strojopis s českým textem s názvem „Nová sloka Madelon“.

Drobné odchylky v názvech jsem našla u skladby s číslem 123, kdy v katalogu se píše „80 

generálů“, v tisku „80 jenerálů“ (v notách je pak na několika místech tužkou přepisovaný 
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text), číslo 124 uvádí v katalogu „Píseň o mé milé“, ale správnější bude verze tištěná „Písně o 

mé milé“, jelikož sem patří 3 písně, takže plurál je logičtější. U čísla 132 v katalogu najdeme 

název „Allah“, na titulní straně tisku „Alah il Alah“, uvnitř not pak „Allah il Allah“. Poslední 

odchylkou tohoto svazku je pak skladba se signaturou 140, kdy se v katalogu píše „Don 

Alváres“, ale v tisku je tento název rozšířen na „Don Alváres a krásná paní Inés“.

Zmínila jsem se také o edici „Co se v Praze zpívá“. Písničky Červené sedmy vydané právě 

v této edici se v archivu vyskytují poměrně často. Jedná se vždy o dvojlist s určitou skladbou, 

která je zapsaná v notách pouze zpěvním hlasem a textem 1. sloky, případné další sloky jsou 

pak uváděny na vedlejší straně.

V této edici vycházely nejnovější populární písně té doby, které bylo možno zaslechnout na 

nejrůznějších pražských scénách.

3.4 Svazek čtvrtý, č. 151 – 200

Od tohoto svazku začínají převažovat notové rukopisy, obvykle s přiloženým strojopisným 

textem. Tím také přibývá i více autorských poznámek a přípisů.

V čísle 157, „Plesové intermezzo“, jsou na první straně rukopisu blíže neurčené skici, není 

určeno, k jaké skladbě se vztahují.

Skladba „Všední dobrodružství“, číslo 160, má za notami vložen rukou psaný text se 

scénickými poznámkami.

„Chopinovská pohádka“ už podle názvu naznačuje jistou spojitost s tímto skladatelem. Ta je 

dána tím, že jsou v ní použity motivy Chopinových skladeb. Tato skladba je uložena v 

rukopisné i tištěné podobě pod číslem 161.

V rukopise číslo 166 s názvem „Moje dáma“ najdeme na poslední straně i několik čistě 

provozních poznámek. Červeně psaný text je sice nečitelný, ale tužkou psané poznámky už 

jsou o něco kvalitnější. A tak si můžeme přečíst seznam: 2 skleničky – 3, 1 talířek - , vázu – 8, 

kytku – 14, nůž – 24 / 49. Mým odhadem je, že se jednalo o rekvizity k nějakému výstupu, 

možná právě k „Mojí dámě“.

Píseň „Po 4 létech“ s číslem 174 je založena jako rukopis s přiloženým textem. Tato skladba 

ale zřejmě vyšla také tiskem, jelikož titulní list s názvem této skladby je zobrazen na poslední 

stránce skladby „Svatá Pierreta“, která je uložena ve třetím svazku pod číslem 129. Samotný 

tisk se ale v archivu nevyskytuje.
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Chanson „Prosba“ se v tomto svazku vyskytuje ve dvou verzích. U první, s číslem 158, je 

uveden jako autor hudby Karel Balling a je datována 22. 3. 1919. Ve druhé verzi je za autora 

hudby označen Jiří Červený, není datována a od první verze se lehce odlišuje textem.

Číslo 195 má rukopis s názvem „Sabina a její kabina“, k němu je vložen tisk „Moje slabina 

Sabina“, v notách je uvedeno „Krásná Sabina a její kabina“, stránky jsou špatně řazeny 

(nejdříve druhá, až po ní první), v tištěné verzi se od rukopisné odlišuje mírně text.

„Smutná láska“, číslo 195 obsahuje dvě verze, 1. je rukopis s textem zvlášť, ve druhém 

rukopise je připsán vzkaz: „1. variant, odlišný od zde svázaného exempláře. Musí se vlepit do 

knihy a opatřit č. 195 a). Hvížďálku, kup si brejle, abys viděl!“ Navzdory příkazu o označení 

nese tento rukopis signaturu pouze 195.

V tomto svazku zcela schází píseň „Ubohý černoch Pongy“ s číslem 183.

3.5 Svazek pátý, č. 201 – 250
I v tomto svazku pokračují v převážné většině rukopisy, předpoklad je, že tištěných skladeb se 

už mnoho vyskytovat nebude.

Číslo 204 s názvem „Štěstí pana Harlekýna“ je označeno jako melodram, skladeb tohoto typu 

se v archivu mnoho nevyskytuje, proto ji uvádím jako zajímavost.

Píseň „Domácí šlechta“, číslo 214, má v notách zapsánu jednu sloku, na konci je ale modrou 

pastelkou napsáno „5 slok“, ovšem ty zde nejsou uvedeny. Text těchto 4 slok tedy chybí.

Pod číslem 216 jsou uloženy „2 písničky z vojny“, u první z nich, „Kdybych já byl, pane 

bože…“ není uveden text.

„Major Gerzahtz“ s číslem 218 je vložen ve výtisku z edice „Co se v Praze zpívá, č. 31“, 

zároveň s ním je ale vložen i samostatný text s názvem „Písnička“.

U položky 220 katalog uvádí skladbu „Jan z Nepomuku“, ve svazku je uložen rukopis 

s názvem „Svatojanská písnička“ a také tisk 2 písní ze „Špalíčku časových popěvků Červené 

sedmy, č. 4“, a to konkrétně písní s názvem „Radetzky“ a „Jan z Pomuku“. V rukopise 

„Svatojanské písničky“ je napsán 1 takt navíc oproti tisku „Jan z Pomuku“.

Skladba „Zoubky“, č. 223, má zapsány noty, rukou psaný text je uveden zvlášť. Vedle textu 

jsou psány tužkou jednotlivé tóny, které ale nekorespondují s melodií zapsanou v notách.

V čísle 227 se nám znovu objevuje již jednou uvedená píseň, konkrétně „Radecký“, uložená 

v tištěné podobě také jako součást položky 220. Zde se ale jedná o rukopis, obsahuje 2x stejný 
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text, v jednom z nich jsou připsány tóny, které jsou ovšem posazeny o tón výš, než je psáno 

v notách.

„Chanson o císařovně Eugenii“ je v tištěné podobě, pod číslem 230, na poslední straně tohoto 

výtisku nalezneme náhled obálky tisku č. 190, „Moje slabina Sabina“.

Číslo 234 je uvedeno jako „2 písničky na anglický text“, konkrétně „Belts“ a „Tommy“, tyto 

anglické (ani jiné) texty ale nejsou přítomny.

„Balada pierotská“, č. 236, obsahuje jak rukopis, tak tisk, v rukopise jsou stránky přeházené 

v nesprávném pořadí.

Skladba s číslem 241, „Malheur kabaretního tenoristy“, uvádí text otištěný v časopise 

„Kopřivy, č. 11“.

Položka 244 je v katalogu uváděna jako „Eldorado“, ve svazku se tato skladba vyskytuje 

pouze na první straně rukopisu, na dalších třech jsou pak již dříve zmiňované „Žermanice“.

Číslo 248 jsou „Povolební zprávy z novin“, jedná se pouze o texty, nikoliv hudební materiál, 

v textu je na několika místech červenou pastelkou napsáno „hrát“. Uveden je pouze jeden 

krátký nápěv, a to „Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená“, ten je tedy zapsán i do not.

Poslední skladbou tohoto svazku je „Píseň o kabaretu“, č. 250, u které chybí text.

Zcela chybí skladba „Naši sokoli“ s číslem 242.

3.6 Svazek šestý, č. 251 – 300
Opět převažují rukopisy, v některých případech se vyskytují rukopisy a zároveň tisky.

U skladby „Vojáci, pojďte už domů“, číslo 268, je zajímavý vzhled těchto not. Jsou psány 

světlou barvou na hnědém papíře. Je to jediný exemplář tohoto druhu v celém archivu. 

Zároveň je k tomuto rukopisu přiložen tisk z edice „Písničky Červené sedmy“.

Číslo 267 je tisk „Píseň „šíleného“ vraha“ vydaný v rámci edice „Veselé a oblíbené písně“, 

k této skladbě je pak přiřazen strojopisný text s názvem „Bolševická“.

Skladba s číslem 279 je v katalogu uváděna pod názvem „Písničky o pražských zvonech“, ve 

svazku nalezneme rukopis i tisk, ten ale pak s odlišným názvem „Písničky pro mládence a 

panny“.

„Dopis na rozloučenou“ s číslem 288 je v tištěné formě, na poslední straně je náhled obálky 

k tisku 145 „Naše svatební“.

Obdobně u čísla 292, „Příčiny a následky“, je poslední strana tisku zároveň obálkou skladby 

„Štěstí“. „Příčiny a následky“ jsou uloženy také jako rukopis a samostatný text.
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Zajímavostí je, že v katalogu jsou u některých skladeb uváděna jména nakladatelů, ale ve 

svazku jsou pak k nalezení pouze rukopisy, případně strojopisy. Dá se tedy předpokládat, že 

tyto skladby tiskem vyšly, ale v archivu už se tyto výtisky nenacházejí.

A na závěr opět jedna perlička: Skladba „Zlá písnička“ s číslem 266 není zas až tak 

výjimečná, co se týče nějakých nesrovnalostí nebo odlišností, ale zaujala mě v ní rukou psaná 

poznámka: „Zlá písnička, kterou napsal František Hvížďálek jedné slečince do památníku, ale 

na desky, aby to nemohla vytrhnout.“ Tedy opět humor sedmičkářům vlastní.

3.7 Svazek sedmý, č. 301 – 350

Na úvod tohoto svazku je vložena skica neznámého původu, v textu je psáno pouze „ XX vzal 

jen košili“ a „XX nebyla tak hubená“. Tyto úryvky nezapadají do žádné skladby, která se 

v archivu vyskytuje.

Pod číslem 303 je v katalogu uvedena píseň „Má úcta“, ve svazku ale nalezneme jen tisk 

s názvem „Dva chansony“, katalog tedy uvádí název pouze jednoho z nich.

Číslo 313 má skladba „Tipperary“, je u ní přiložen anglický originál textu a zároveň také 

český překlad.

Položka 317 se zcela neshoduje. V katalogu je uvedena skladba „Cvrček“, ovšem ve svazku je 

pod touto signaturou uložena skladba „Die Unnahbare (Nepřibližitelná)“. Obsahuje jak 

německý originální text, tak český překlad.

„Pijme, hoši, z korbelíku!“, číslo 319, je v podstatě jakýsi cyklus písní, které byly původně 

součástí dramatického kusu „Láska sira Falstaffa“. Tento cyklus je tištěný a obsahuje skladby 

„Pijme, hoši, z korbelíku“, „Píseň Jindřichova“, „Pijácká“, „O šípku“, „Smutná pijácká“ a 

„Závěr“.

Číslo 323 opět nesouhlasí, v katalogu je uvedena „Benátská noc“, ve svazku se ale nachází 

„Román v Podole“.

U čísla 339 najdeme přeškrtnutý název „Chasník z Humpolce“, přepsáno na „Básník a 

Nymfa“, který už odpovídá skutečnému stavu ve svazku.

Skladby s čísly 347 – 350, tj. „Míval jsem děvče“, „Hoši, smějte se!“, „Jen jsem se jednou 

napil“ a „Proč pak panna komtessa“, jsou v katalogu uváděny každá samostatně, ale v reálu 

jsou svázány dohromady v jeden celek pod názvem „Rozmarné písničky“.
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3.8 Svazek osmý, č. 351 – 400
Tento svazek v archivu zcela chybí. Je ale pravděpodobné, že se tento svazek do rozhlasu ani 

nikdy nedostal, jelikož v původním katalogu jsou čísla 351 a 400 zatrhnuta tužkou, jakoby 

měly být všechny položky v této části vyškrtnuty, resp. že nejsou k dispozici. Při mém bádání 

jsem na žádnou zmínku nebo cokoliv jiného, co by mělo spojitost právě s tímto svazkem, 

bohužel nenarazila.

3.9 Svazek devátý, č. 401 – 450
U skladby č. 406 „Naopak“ můžeme nalézt jistou nesrovnalost, ale to jen na první pohled. 

V katalogu jsou totiž jako autoři uvedeni Červený – Hvížďálek, v notách je uvedeno „hudbu i 

slova Geo Franck“. To by mohlo působit trochu zmatečně, ale ve skutečnosti tato dvojice 

občas vystupovala společně pod tímto pseudonymem jako jedna osoba.

Číslo 409 má v katalogu přiřazeno skladba „Přijde podzim…“. Ve svazku je uložena ve dvou 

exemplářích, resp. jsou tam 2x noty a 2x text. Jedna verze je psaná v D dur, jedna pak v E dur. 

Varianta v D dur je nadepsaná „Písnička“, na druhé straně také jako „Běh života“.

Píseň „Šel západ polem“ je v tištěné podobě pod číslem 410, na poslední straně tohoto tisku 

nalezneme obálku skladby „Dej mi hubičku“, která je v katalogu uložena pod číslem 322.¨

Pod číslem 416 se nachází skladba v katalogu zapsaná jako „Slovenská elegie“, ve svazku 

nalezneme pouze fragment, bez názvu a bližšího určení.

Číslo 417 se neshoduje, v katalogu uvedena píseň „U Prešpurka“, ve svazku je skladba 

s názvem „Janek“.

Skladba č. 429 „Ó, jenom chtít“ je psaná s českým textem, za touto verzí jsou ale vloženy 

noty s čistě zpěvním partem a původním francouzským textem „Si tu voulais“.

„Figurka z čínského porcelánu“, číslo 435, obsahuje dva exempláře, jednou se jedná o noty 

podložené textem, podruhé jsou noty a text psány zvlášť.

Položka 437 se opět neshoduje, katalog uvádí píseň „Na jaře“, svazek obsahuje skladbu 

„Pane, proč jdete za mnou?“.

Pod číslem 448 je založena skladba „Kde domov můj“, ta ale nemá nic společného s naší 

dnešní hymnou, jedná se pouze o shodu názvu. V Červené sedmě šlo o další melodram.

V devátém svazku zcela chybí píseň „Zábavná jízda“ s číslem 441.
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3.10 Svazek desátý, č. 451 – 500
V tomto svazku se vyskytují téměř výlučně texty, kdy se jedná o překlady chansonů, 

konference, nejrůznější monology a stínohry a další. Zajímavostí může být, že v katalogu není 

zmínka o tom, že jde o nehudební kusy. Jak jsem již zmiňovala v jedné z úvodních kapitol, 

v katalogu jsou čísla 1 – 850 nadepsána jako „hudební díla“.

Zaujaly mě ale některé texty. Například „Konference“ s číslem 452 je vyloženou kritikou 

poměrů v tehdejší společnosti, kde si konferenciér stěžuje namátkou na neustálé zdražování, 

nespolehlivé jízdy tramvají, problematiku exportu uhlí apod. Při čtení těchto textů jsem měla 

pocit, že jsou velmi aktuální a v podstatě použitelné pro jakoukoliv dobu, a že lidé se skutečně 

nemění a společenské problémy byly, jsou a budou vždy bez ohledu na to, v jaké době žijeme.

Číslo 459 nese název „Biograf“ s podtitulem „klavírní žert“. Text je téměř totožný 

s konferencí zmiňovanou výše, jsou k němu přidány pouze některé další slogany a texty 

reklam, ty jsou pak prokládány písněmi. V textu je vždy napsáno, která píseň se na tomto 

místě má zpívat, a je u ní také uvedena tónina, ve které se hraje.

Katalog neuvádí číslo 470, tato položka je zcela vynechána, i když ve svazku se tato signatura 

nachází. Jedná se o „Slavnost jarních květů“, kde je uložen zpěvní part s francouzským 

textem, za kterým je zařazen český překlad. Mimo to se zde také nachází rukopis not i 

s doprovodem.

V čísle 477, „Literární dáma a jiné chansony“, můžeme vidět krásný doklad toho, jak za doby 

Rakouska - Uherska musely texty určené k veřejné produkci podléhat kontrole úřadů. Na 

poslední straně nalezneme razítko z c. k. policejního komisařství, které potvrzuje „schválení 

textu k přednášení s výjimkou škrtů na s. 5-6.“

Položka 481 v katalogu uvedena jako „V dívčí škole“ chybí, ve svazku jsou po čísle 480 

zařazeny dva texty, „Ach Irma!“ a „U Černovic“, které ale nemají přiřazeno žádné číslo. 

Naopak „V dívčí škole“ se pak později vyskytuje pod číslem 495 s poznámkou, že se jedná o 

imitační výstup.

3.11 Svazek jedenáctý, č. 501 – 550
Při prvním pohledu do archivu se zdálo, že i tento svazek se zde nenachází. Ale nakonec jsem 

objevila kousek opodál ležící složku, která byla nadepsána právě čísly 501 – 550. V tomto 

případě tedy nemůžeme mluvit o svazku jako takovém, jelikož materiály 501 – 550 jsou 
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pouze volné listy vložené do složky, nejsou svázané. Tím, že se jedná o volně ložené listy, 

jsou často zpřeházeny a řazeny v nesprávném pořadí.

Co se týče obsahu, nalezneme zde jak písně (v menším množství), tak texty konferencí, 

dramat, recitací apod.

Tím, že je tato složka velmi chaotická a nebyla asi nikdy zcela uspořádaná, došlo 

pravděpodobně ke ztrátám některých děl. Vůbec jsem nenalezla tato díla: „Noviny paní 

Acetylenové“ č. 504, „Hubička“ č. 507, „Nálada při loupání buřta na okně“ č. 51913, „Censor“ 

č. 523, „Švanda dudák“ č. 524, „Ďábel s monoklem“ č. 525, „Rozjímání arcipastýřské“ č. 527 

a „Písně“ č. 550. Také č. 537 „Fičičanda“ vypadalo, že se v archivu nevyskytuje, ale později 

jsem ho objevila ve svazku třináctém, takže tento kus, mnou nejprve považovaný za ztracený, 

byl pouze špatně zařazen.

Místo některých dalších děl nalezneme pouze vloženou poznámku, kde tato konkrétní skladba 

vyšla. Např. místo čísla 516 „Před výletem“ je ve složce zařazen lísteček s upozorněním 

„Vyšlo u Švába“, č. 539 „O aeroplánu“ taktéž „Vyšlo u Švába“ a č. 543 „Před soudem“ má 

uvedeno, že „Vyšlo u Springera“.

O zmatcích ve složce vypovídá i případ čísla 548, kdy v katalogu je původně zapsáno 

„Spokojená“, tento název je ale přeškrtnutý a přepsaný na „Revue“, ovšem ve složce je 

uložena „Spokojená domácnost“.

Kromě nenalezených kusů jsem v této složce ale objevila dvě věci, které se zde vyskytují 

navíc oproti katalogovým záznamům a nemají ani uvedena žádná čísla. Jedná se o text 

s názvem „Čtvrtek“ a pak část textu blíže neurčené hry, kdy jsou zde uloženy pouze strany 11 

– 20, z nichž strana 16 ještě navíc chybí.

3.12 Svazek dvanáctý, č. 551 – 600
Stejně jako v předchozím případě, i zde se nejedná o svazek v pravém slova smyslu. 

Materiály jsou opět vloženy volně ve složce, jsou to opět písně, texty, konference, recitace ad. 

Tím, že jde o volné listy, bylo nejspíš složité vést přehlednou evidenci, proto je v katalogu 

spousta škrtů a přepisů jednotlivých děl. Tyto přepisy pak povětšinou souhlasí s kusy 

založenými ve složce.

                                                            
13 V knize „Smích Červené sedmy“ autorů Josefa Kotka a Jaromíra Kazdy z roku 1981 se na straně 89 však tato 
báseň vyskytuje, z čehož usuzuji, že tento text není zcela ztracen, ale uložen na nějakém jiném, mně neznámém 
místě.
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Číslo 551 se neshoduje pouze drobně, v katalogu je uveden název „Povídka z baru“, ve složce 

nalezneme tisk s názvem „Písnička z baru“.

Pod číslem 569 najdeme v katalogu přeškrtnutý název „Mikuláš“, který je přepsán na „Týden 

lásky, týden bolu“. Ve složce ale nalezneme oba tyto tituly, oba pod shodným číslem 569. 

Jedná se ale o dvě různá díla., přičemž „Týden lásky, týden bolu“ obsahuje pouze noty.

U položky číslo 578 se liší opět názvy, v katalogu jsou uvedeny „Kalhoty panny Orleánské“, 

ve složce pak nalezneme „Kalhoty panny Parmasánské“.

Číslo 586 ukrývá dílo s názvem „Na rudých parketách – Indiánská opereta“. V této složce 

jsem objevila pouze libreto se scénickými poznámkami, hudbu ale ne. Při pozdějším 

zkoumání jsem v jedné z neoznačených složek našla party jednotlivých nástrojů, které patřily 

právě k této operetě. Čili tato opereta byla nakonec zkompletována (viz dále).

Položka 589 nese název „Týden lásky, týden bolu“. Shoduje se s titulem uloženým pod číslem 

569, ovšem v tomto případě se jedná pouze o text, kdežto v prvním případě byly uloženy 

pouze noty.

V celé této velké složce je zařazena jedna menší, která obsahuje dílo „Likérový král“. 

Nalezneme v ní několik nástrojových partů, konkrétně harmonium, housle I a II, cello, bassa, 

flauta, clarinetto a bicí nástroje. Tato skladba se ale nikde v katalogu nevyskytuje.

3.13 Svazek třináctý, č. 601 – 650
U tohoto svazku mě překvapilo, že oproti předchozím nepřehledným složkám je tento 

poměrně v pořádku a uspořádaný.

První z několika málo odchylek je č. 612, v katalogu psáno jako „Václav Fičičanda před 

soudem“. Na text s tímto názvem už jsem jednou narazila, a to u čísla 537, které ovšem 

v katalogu bylo zapsáno pouze jako „Fičičanda“. (Jedná se o dílo mnou nejprve považováno 

za ztracené, později tedy nalezeno špatně zařazené, viz výše.)

Číslo 623, „Harryho případ“, obsahuje tištěnou verzi s českým textem, ale také rukopis 

s textem německým.

Mezi čísly 626 a 627 je navíc vložena neočíslovaná fraška s názvem „Byt pro všecko“. Kam 

by měla být zařazena, není známo.

V tomto svazku zcela chybí č. 646, „Pořadatel“.
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3.14 Svazek čtrnáctý, č. 651 – 700
V tomto svazku se opět dostáváme k písním, všechna díla zde uložená jsou písněmi.

Na úplném začátku jsou ale volně vloženy noviny, jedná se o Radiojournal ze 4. února 1928, 

kde se v programu vysílání dočteme, že 10. 2. od 20.10 hod. do 21.00 hod. bude uveden pořad 

„Retrospektivní večer Červené sedmy“. Nelze tedy říci, jestli se písně uložené v tomto svazku 

nějak vztahovaly k programu, nebo jestli sem byly tyto noviny zařazeny zcela náhodně. Žádná 

jiná zmínka o Červené sedmě se v nich totiž již nevyskytuje.

Zpět ale k písním. Hned první, v katalogu uvedena jako „Na oslavu vítězství“ pod číslem 651, 

je ve svazku založena pod francouzským názvem „Pour fêter la victoire“ a je psána pouze 

s francouzským textem. Český text se nevyskytuje ani samostatně doložený.

Píseň číslo 676, „Těšínská melodie“, má ve svazku uloženy pouze noty, chybí text.

Naopak skladba č. 692, „Ty pražské hodiny“, má uložen pouze text bez not.

Několik skladeb schází úplně, konkrétně to jsou č. 653, „Podzimní, č. 661, „Hou, hou“, a č. 

662, „Vendelín Ráček, abstinent“.

3.15 Svazek patnáctý, č. 701 – 750
Všechny skladby zařazeny v tomto svazku jsou malá vydání, odlišností či rozporů není 

mnoho.

Číslo 717 má v katalogu název „Mák“, ve svazku je uložen „Footbalista“. Jedná se o tisk 

s notami i textem, za ním je přiložen i text zmiňovaného „Máku“, ten ale bez not.

U skladby číslo 726, „Biograf“, chybí noty, stejně tak je tomu i u čísla 747, „Zimní píseň“.

Jinak je tento svazek v pořádku.

3.16 Svazek šestnáctý, č. 751 – 800
Stejně jako v předchozím případě se i zde nacházejí pouze malá vydání not. Oproti 

předchozímu svazku je zde chybějícího materiálu poněkud více.

Číslo 754 „Bombardon“ a číslo 755 „Hrůzy Prahy chybí zcela“.

Skladbě „Na 1. máje“ s číslem 763 chybí pouze notový part, stejně tak písni „O té německé 

mafii“, č. 765. U textu této písně, který je uchován, je uvedena poznámka „Hudba se naštěstí 

ztratila“. Proč naštěstí, o tom se můžeme jen dohadovat.

Položka 769, „Pod javorem“ má dvojjazyčný text, v tisku je psán německy, jedna sloka do 

tisku vepsaná tužkou česky, celý český text je pak uveden ve strojopise na samostatném listu.
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Čísla 771, „Hrej, cikáne!“, a 772, „Na vojnu až zavolaj mne“, se ve svazku nevyskytují.

Pod číslem 774 je uvedena píseň „Boží tělo“, jako samostatný kus ale ve svazku chybí, 

skladba s tímto názvem je ale zařazena v cyklu „Hradecké písničky“, který následuje hned 

vzápětí s číslem 775.

U skladby číslo 779, „Čardášová melodie“, známe dokonce viníka, který může za ztrátu 

notového materiálu, který tedy není přítomen. U textu je totiž uvedena poznámka „Hudbu 

ztratila pí Kronbauerová“. Ovšem nemám bližší informace o tom, kdo ona paní Kronbauerová 

byla, ani jaký měla vztah k Červené sedmě.

V čísle 798 s názvem „Chodíval k nám, chodíval“ opět chybí samotné noty.

Posledním je píseň s číslem 799, „Až se vrátí hoši“, u které je napsána poznámka „Hudba je 

v orchestru“. Hoši z orchestru ale hudbu evidentně vrátit zapomněli.

3.17 Svazek sedmnáctý, č. 801 – 850
Svazek se v archivu vůbec nevyskytuje. Ve spojitosti s číslem 834, které spadá do tohoto 

rozpětí, vyvstává otázka, zda sem nespadá „Slovácká scena“, kterou jsem objevila v deskách 

s nezařazenými skladbami. Pod číslem 834 je totiž v katalogu vedena „Slovácká muzika“. 

Jestli se ale jednalo o stejnou skladbu, nebo to byly dvě naprosto odlišné, se můžu jen 

dohadovat…

3.18 Svazek osmnáctý, č. 851 – 900

Tento svazek je v katalogu nadepsán „Dramatické věci“. V archivu ČRo je ale svázaná pouze 

jedna jeho část, kde číslování začíná od č. 877, vedle ní jsou uloženy desky, které obsahují 

volné listy s díly začínajícími číslem 851.

Hned první číslo 851, „Marie z Magdaly“, obsahuje text divadelní hry, na konci je pak vložen 

zpěvní part vztahující se právě k tomuto dílu. Jednalo se tedy pravděpodobně o hru se zpěvy.

Kus s číslem 858 s názvem „Hřích“ se nenachází ani v deskách, ani ve svazku.

Číslo 867 nese název „Na rudých parketách“ a je u něj uvedena poznámka, že se jedná o „text 

první indiánské operety“. (Kus se stejným názvem se již jednou vyskytl, pod číslem 586.)

Poslední strana textu je částečně roztržená, polovina strany chybí úplně. V těchto deskách ani 

ve svazku jsem nenalezla hudbu k této opeře, ale při dalším bádání jsem ji objevila v deskách 

jiných, které nebyly zařazeny přímo jako součást vázaného archivu. Těmto samostatným, 

nezařazeným materiálům se věnuji v jedné z následujících kapitol.
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Vzhledem k tomu, že vázaný svazek začíná číslem 877, měla jsem za to, že kusy s čísly 870 –

876 (konkrétně „Napoleon“, „Paragraf 330“, „Založení zpěvního spolku „Hlasivka““, „Soya“, 

„Záhada jedné noci“, „Hostitel“ a „4 travestie“) jsou opět ztraceny, ale posléze jsem je našla 

zařazeny ve vázané části, kde se nacházejí až za číslem 890. Jsou tedy jen přemístěny, ale 

v archivu se nacházejí.

V deskách se vyskytuje také nečíslované „Impromptu ze Chambordu“, ve čtyřech 

exemplářích, přičemž tři z nich jsou kompletní, u jednoho chybí 1 strana. Záznam o tomto 

díle jsem v katalogu nenašla.

Číslo 889 je rozporuplné, v katalogu je uveden název „Stydlivá“, ve svazku je blíže 

neidentifikovaný text bez titulní strany a bez signatury, uprostřed něj je vložen německý text 

s názvem „Der Minister“. Ten se ale pravděpodobně vztahuje k položce číslo 900, „Ministr“. 

„Stydlivá“ je tedy v archivu nepřítomná.

3.19 Svazek devatenáctý, č. 901 – 950

Tento díl je v katalogu nadepsán „chansony velké“.

U skladby „Příchod jara“, č. 903, chybí notový materiál, ve svazku je založen pouze text.

Píseň „Krásný vzhled je na ten boží svět“ s číslem 908 neobsahuje hudební materiál, ale je u 

ní poznámka, že se zpívá „na známou notu“. Předpokládala se tudíž její dřívější znalost a 

nebylo potřeba vypisovat ji do not.

U skladby s číslem 916 „Apríl“ je uvedeno, že „se zpívá jako č. 903“, což ale činí problém, 

protože u čísla 903 noty chybí, jak již bylo zmíněno výše. Neznáme tedy melodii ani jedné 

z těchto písní.

Číslo 917, „Volební“, obsahuje text a zpěvní part, noty pro doprovod chybí.

V písni „Pozor na Ču – Čin – Čou“, č. 924, je v tisku uveden anglický a francouzský text, 

český text je k nim dopsán ručně.

V „Testamentu umírajícího Pierota“, č. 926, chybí text, zařazeny jsou pouze noty, číslo 938 

„Biograf“ chybí zcela.

Položky 946 a 947 jsou v katalogu prohozeny, u č. 947 „Pupence“ navíc chybí text.

3.20 Svazek dvacátý, č. 951 – 1000
V katalogu je tento oddíl uveden jako „Recitace – básně – konference“.



31

Překvapením pro mě bylo, že v tomto svazku je všechno tak, jak je napsáno v katalogu. 

Nenašla jsem žádnou nesrovnalost, což jsem vzhledem ke zjištěním z předchozích částí již 

nečekala. Nutno říci, že tento svazek je tedy jediný komplet celý v pořádku.

3.21 Svazek dvacátý první, č. 1001 - 1050
Tento svazek obsahuje „Chansony s průvodem klavíru“.

Chanson „Indián“ s číslem 1002 je otextován francouzsky, český text je u něj dopsán 

dodatečně.

Také píseň s číslem 1026, „Jízda s překážkami“, je psaná dvojjazyčně, obsahuje jak český, tak 

i německý text.

Skladby se signaturami 1030 „Píseň tetované panny v panoptiku“, 1045 „8 dosud neznámých 

národních písniček“ a 1048 „Dopis vlastní ženě“ v archivu chybí.

3.22 Svazek dvacátý druhý, č. 1051 – 1100
V tomto svazku se podle katalogu vyskytují „Chansony“.

Číslo 1051 nese název „Hadry – kosti“, na druhé straně těchto not je ale zapsána i další 

skladba, a to „Král v bubny udeřiti dal“, blíže nespecifikovaná a nezařazená.

U „Písničky při cihličce“, č. 1058, není přiložen text.

Na skladbě „Balada letní“, č. 1064, spolupracoval se sedmičkáři Bohuslav Martinů, který je 

uveden jako autor hudby (slova Herold). Stejně tak je tomu i u písně „Bar“ s číslem 1071, 

taktéž složil hudbu, text Herold a Dréman.

Písně s čísly 1065 – 1068 vyšly v edici Elfte Muse, jedná se ale vždy jen o texty, noty se zde 

nenacházejí. Jde konkrétně o skladby „Musikální Matylda“, Elfte Muse, Band II. 18, 

„Kalhotky“, Bd. II. 24, „Telefon“, Bd. I. 24 a „Spiritismus“, Bd. II. 3.

Chansonům č. 1080, „Loučení“, 1081, „Domácí chanson“ a 1088, „Píseň hádací“ chybí noty.

Noty chybí také u čísla 1089, „Píseň o prázdném křesle“, v tomto případě je ale uvedeno, že 

se zpívá „jako „Žila jednou jedna svině““.

Číslo 1085 je chanson s francouzským názvem „Chanson populaire tchèque“, jedná se o 

francouzský překlad jedné z českých národních písní. O kterou se ale jedná jsem nebyla s to 

rozluštit.

Píseň, která je v katalogu uvedena pod názvem „Počátek románu“ s číslem 1086 je uložena 

s původním francouzským textem „L´adieu des roses“, také s anglickým textem „Love sends 
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a little gift of roses“, český překlad je přiložen ve strojopisné formě samostatně až za 

skladbou.

„Žalářní píseň“ s č. 1092 nemá notový materiál, pouze text.

Číslo 1093 nese „Šmeralovo přerození“, u kterého nejsou přiřazeny noty, ale u textu je 

uvedena poznámka, že se jedná o vánoční koledu. Z textu pak zcela zřejmě vyplývá, že jde o 

koledu „Narodil se Kristus pán“ (text „Šmeralova přerození“ začíná slovy „Narodil se Šmeral 

pán, veselme se…“).

Poslední z odchylek v tomto svazku je číslo 1096, kdy v katalogu je uvedena skladba 

s názvem „Kouzlo mládí“, přičemž ve svazku je dvakrát uložena stejná verze písně 

s německým textem „Im Bohèmeland“, v jedné verzi je titul nadepsán i česky „Kouzlo 

mládí“, noty ale nejsou podloženy textem, za obojími notami je pak přiložen strojopis, který 

samotný český text obsahuje.

3.23 Svazek dvacátý třetí, č. 1101 – 1150

V katalogu je tento úsek nazván „Recitace, básně atd.“.

Číslo 1102, „Písnička o jednotě“, obsahuje pouze text, noty zde nejsou.

Díla s čísly 1103 a 1104 jsou psány jako melodramy, přičemž první v řadě, nazvaný 

„Slováček“, má u textu připsanou poznámku „Nad Tatrou sa blýska“, a druhý melodram, „2 

pohádky“, má poznámku „Kde domov můj“. Vzhledem k tomuto se dá předpokládat, že texty, 

které se v archivu nacházejí, byly recitovány za doprovodu hudby české, resp. československé 

hymny.

V tomto svazku se vyskytuje ještě jeden melodram, a to „Kníže Svatopluk“ s číslem 1120, u 

toho je uveden jak text, tak i hudba.

A nakonec u skladby „Řecko-římské zápasy“, č. 1149, je uložen pouze text, hudba sice ne, ale 

je zde napsáno „zpívá se jako Boleslav“.

3.24 Svazek dvacátý čtvrtý, č. 1151 – 1200
Počínaje tímto svazkem, který podle katalogu obsahuje „Dramatické věci“, nastává v archivu 

poměrně velký chaos. Materiál v něm uložený není kompletní, zápis v katalogu končí číslem 

1173, do čísla 1200 není uveden žádný záznam.
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Ze zbylých v katalogu zapsaných položek jich navíc 6 chybí, konkrétně 1153 „Bumerang“, 

1154 „Lásky hra osudná“, 1155 „Zničené štěstí“, 1159 „Kalhoty“, 1164 „S kořenem“ a 1171 

„Lili“.

Pod posledním číslem 1173 se v katalogu ukrývá kus „Tenoristovy lásky“, ve svazku 

nalezneme ale „Noviny „Sylvestr““ („Sylvestrovský list“), součástí těchto novin jsou právě 

ony „Tenoristovy lásky“, které zabírají velkou část tohoto plátku, strany 2-7. V novinách jsou 

uvedeny jako „fraška o jednom dějství“.

3.25 Svazek dvacátý pátý, č. 1201 – 1300
V tomto případě se nejedná o svazek jako takový, ale o samostatné desky, které jsou 

nadepsány 1201 – 1250 a 1251 – 1300. Oproti ostatním svazkům je zde uloženo 100 záznamů 

a zajímavostí je, že zhruba čtvrtina z těchto děl jsou tisky.

Číslo 1209 je tisk „Pohádka o parohatém králi“. Tento název se v katalogu už jednou vyskytl, 

a to pod číslem 121, kde ale byly uvedeny názvy dva a „Pohádka o parohatém králi“ pod 

tímto číslem nalezena nebyla. Jedná se tedy o chybu v katalogu.

U následujících skladeb, které uvádím, chybí text: č. 1211 „Pražská žába“, 1246 „Májová 

písnička“, 1255 „Jaro se vrací“, 1259 „Idyla ve zvěřinci“, 1274 „Kouma Fritz“ a 1297 „U 

krbu“ (u této skladby je pouze poznámka, že je určena „pro vysoký hlas“).

Čísla 1261 „Poštovní praxe“ a 1262 „Jarní píseň pro staré lidi“ neobsahují notové party, u 

obou těchto písní je pouze poznámka, že „hudbu má Červený“.

Pak je zde několik zcela chybějících kusů. Č. 1214 „Tílko sošky“ obsahuje poznámku „má 

Akkord“, čísla 1218 „Holanďánek malý“ a 1219 „U muziky – Holanďanka“ také chybí, 

poznámka nám pouze říká, že „vyšly tiskem u Chadima“. Č. 1235 „Víno“, 1273 „Pod 

smuteční vrbou“ a 1280 „Pojď, ty mé děvčátko“ („tiskem u Švába“) chybí také.

Písně s čísly 1248 – 1250 patří k sobě pod souhrnným názvem „Lovec na horách“. Skladba 

„Šenkýřka a Petrovští“ s číslem 1249 je ale ztracena. Ostatní kusy jsou bez textu.

„Soare u pana Rosenbauma“, č. 1253, obsahuje pouze text, poznámka nám říká, že hudba je 

„podle Liszta od Leopoldiho“.

U čísla 1265 „Pohádka o hodné holčičce“ je uvedeno „hudba tiskem“, v deskách přítomen 

pouze text.
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Písně s čísly 1269 a 1270, „Píseň Sokolíků“ a „Sokolu“ jsou v archivu uloženy, uvádím je jen 

pro zajímavost, že Červená sedma (nebo minimálně Jiří Červený) se evidentně angažovala i 

v tomto směru a pro Sokol složila tyto dva pochody.

Číslo 1293 nese v katalogu skladba „Nová státní hymna“, v deskách se ale nachází necelý 

„Chanson o atelieru“.

Pod číslem 1295 je uloženo „Duetto z jarní moderní revue“, které je pod názvem „Svlékací 

panenky“ už jednou v archivu uloženo, a to pod číslem 113.

Kromě těchto v katalogu více či méně zaznamenaných skladeb se v deskách vyskytují i 

neoznačené kusy, a to „Od dvanácti do jedné“, kde jsou jako autoři uvedeni Rada – Pospíšil. 

Jedná se o zhudebněnou grotesku, obsahuje libreto i notový zápis.

Naopak skladba Jánošík nemá uvedeného autora, jsou zde pouze nástrojové party, zpěvní 

nikoliv.

3.26 Svazek dvacátý šestý, č. 1301 – 1414

Opět, jako v předešlém případě, jsou zde noty a texty uloženy v deskách. Ačkoliv by 

v tomto rozmezí mělo být více než 100 kusů, není tomu tak. Poslední v řadě je číslo 1359, jak 

reálně v deskách, tak i v katalogu, znovu se naváže až 1401 a celý oficiální archiv končí tedy 

1414.

Jelikož nesrovnalostí a chybějících not či textů je více, shrnu jednotlivé skladby podle typu 

problému dohromady.

Hudba chybí u skladeb č. 1304 „Nemravná písnička“, 1305 „O těch pražských elektrikách“, 

1313 „Menšinám“, 1316 „Píseň hasiče“, 1320 „Na tyto adresy“, 1322 „Pan Matěj Brouček na 

P. V. V.“, 1323 „Venuše, bohyně krásy“, 1330 „Nové ministerstvo“, 1331 „Bolševický ráj“ a 

1335 „Serenáda dívce, která se vdává“.

Naopak bez textu jsou skladby 1328 „Smavý kuplet“ s poznámkou „text má Razov“, písně 

s čísly 1336 – 1346 jsou nadepsány v azbuce (texty neobsahují vůbec, ani v ruštině, ani v 

češtině), v katalogu jsou hromadně uvedeny jako „Ruské romance“, stejný případ jsou čísla 

1352 – 1356, s tím rozdílem, že v těchto jsou vložené texty s českými překlady. Text chybí 

ještě u skladby 1350 „So long, Oo-long“.

Zcela chybí píseň „Sousedská“ se signaturou 1311.

Píseň v katalogu uvedená pod číslem 1312 nese název „Příděl půdy“, v archivu nalezneme 
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pojmenování „Mařka Vildová lká…“. Text nám není znám (uvedeno „text má Hanuš“), ale 

jelikož jména autorů (Hlavsa – Hvižďálek) se shodují s katalogem, usuzuji, že se jedná o 

stejnou skladbu pouze s pozměněným názvem.

Nalezneme zde také dvě písně ve francouzštině, 1351 „Pour l´amour“ a 1325 „Tu m´as donne 

le grand frisson…“, u které je uvedena poznámka, že „pod 451 je překlad textu od Kryštofa“. 

V tomto případě se jedná o skladbu s názvem „Smíření“.

Položky 1360 – 1400 jsou ztraceny, archiv pak navazuje až od 1401, kde jsou založeny 

„Různé poběrky“. Jedná se pouze o texty divadelních výstupů. Najdeme zde pro zajímavost 

např. i tři texty od Karla Hašlera, který, jak známo, neměl se sedmičkáři zrovna nejlepší 

vztahy. Ale i tak jsou zde jeho krátké komentáře zahrnuty.
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4. Písemné prameny nezařazené ve svazcích

Kromě výše zmíněného katalogu a k němu se vztahujících svazků se v archivu Českého 

rozhlasu nachází další desky, které by podle svého označení měly také obsahovat materiály 

patřící Červené sedmě. Nutno konstatovat, že má očekávání, že právě zde bych mohla nalézt 

kusy chybějící ve vázaném archivu, se bohužel nenaplnila. Respektive naplnila se jen z velmi 

malé části.

V prvních deskách se nacházely dodatky k již dříve zmiňované „indiánské“ operetě s názvem 

„Na rudých parketách“, která se v katalogu vyskytuje dokonce dvakrát, a to pod čísly 586 a 

867. Jak již bylo napsáno výše, ve svazcích, kterým odpovídají tyto signatury, jsem našla 

pouze libreto této opery. V těchto deskách k němu tedy přibyly i nástrojové party flétny, 

klarinetu, 1. a 2. houslí, violoncella, bassa, bicích a klavíru, které byly následně zařazeny do 

archivu k libretu s číslem 867. Pod číslem 586 bylo v katalogu uvedeno také „Ferenc odjíždí 

do Ameriky“, přeškrtnuto a přepsáno na operetu „Na rudých parketách“, já jsem se tedy 

rozhodla zařadit dílo jako 867, kde je uvedeno samostatně.

Dalším nalezeným kusem je pantomima „Hračky“, označená signaturou D-34 (D/34), na 

deskách je razítko archivu Červené sedmy. Kus s tímto názvem je v katalogu veden pod 

číslem 1257, ale s „Hračkami“ nalezenými zvlášť v deskách nemá nic společného. Číslo 1257 

zahrnuje text a hudbu, jako autor je uveden Ruda Jurist, v případě volně uložených not se 

jedná o pantomimu, jako autor je uveden B. Theimer. Signatura D-34 tedy obsahuje partituru, 

jinou rukou pak přepsané party fl, cl in B, trp, gc, vno I, II, vcl, cb, pfte.

Dále se v deskách nacházela složka nadepsaná „Francouzi“, ve které byl jeden samostatný list 

s názvem „Impromptu II. díl“. Tento list byl následně zařazen k „Impromptu ze Chambordu“, 

které bylo vloženo bez čísla ve svazku za operou „Na rudých parketách“. Zde nalezená 

stránka byla právě chybějící stránkou, která ve složce scházela.

Kromě těchto jasně identifikovaných kusů byly v deskách i další skladby, které na první 

pohled vypadaly jako součást archivu Červené sedmy, ale na jména autorů, která byla v těchto 

materiálech uvedena, jsem v průběhu svého bádání ve spojitosti s Červenou sedmou 

nenarazila.

K titulu „Děvčátko na zkoušení (Die Probiermamselle)“ jsem objevila nástrojové party, 

zpěvní part, český a německý text, klavírní výtah se zpěvními party psanými v němčině. 

Nástrojové obsazení (podle nalezených partů) je flétna, trubka, klavír, harmonium, archi. Part 
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trubky se vyskytuje ve dvou verzích, v české verzi je psaná C, v německé F, v české verzi se 

navíc dozvíme, že tato skladba je „opereta o 1 dějství od Jožky Světlého“. V jednom ze 

zpěvních partů je připsáno „Dražil, č. 2, Chanson“, v nástrojích je uváděno jméno Joseph 

Blau. V dalším ze zpěvních partů je perem psaný německý text, pod ním je tužkou, resp. 

pastelkou dopsán český překlad. Na přední stránce německy psaného libreta je česky 

poznámka „archiv, schovat, ale nezařadit“.

Složka se signaturou A 25 a razítkem archivu Červené sedmy obsahuje party ke skladbě s 

francouzským názvem „Pierrot s´en va-t-en guerre“ (Pierrot jde do války), s podtitulem "5. La 

mort de Pierrot". Ve složce bylo 11 nástrojových partů, na konci každého je napsáno Prosa, 

předpokládám, že po odehrání této hudby nastoupil Pierrotův monolog.

„Pierrot s´en va-t-en guerre“ se objevuje i v dalších složkách, jedna z nich nese označení A 22 

a je v ní 2. část s názvem „Marche du regiment“, opět s 11 nástrojovými party.

Ve složce A 21 pak najdeme 1. část „Les adieux de Pierrot“, s 11 party, resp. 9 party 

transponovanými do jiné tóniny.

V deskách, kde primárně byly uloženy materiály s čísly 1300 – 1414, se našly i zbylé části, tj. 

složky A 23 a A 24, tento kus je tedy kompletní, i když v katalogu nezaznamenaný.

Ve druhých deskách se také našlo několik málo kusů, které mají vztah k Červené sedmě. 

Prvním z nich je „Česká koruna“, v katalogu uvedená pod číslem 334, zde se signaturou D 10 

a razítkem archivu Červené sedmy. Ve svazku tato skladba nechybí, je tam ve verzi 

klavírního výtahu, v deskách byly nalezeny nástrojové party, samostatný text a také klavírní 

výtah.

Text s názvem „Česká koruna“ se v katalogu, resp. i v archivu objevuje ještě jednou, pod 

číslem 536, v tomto případě se ale jedná čistě o text sloužící pouze k přednesu na jevišti, 

nikoliv o píseň.

Skladba „Čí je Brno“ je zde zastoupena pouze houslovým partem. Nemá žádnou signaturu, 

v katalogu se tento název také nevyskytuje, ale vzhledem k existenci skladby „Čí je Praha“ se 

domnívám, že obě by mohly pocházet od jednoho autora, možná jako na sebe vzájemná 

reakce.

„Valčík z aktové operety „Nikdo není doma““ obsahuje pouze nástrojové party a v katalogu 

také uveden není. Na notách je ale uveden jako autor Hvižďálek, což by naznačovalo, že tato 

opereta, i když zde pouze její velmi malá část, byla na programu Sedmy.

Dál se v těchto deskách nachází spousta věcí od Rudolfa Hanfa - Česká skočná, Na zdar!, 

Venkovská muzika, Ej, Slovensko naše!, Havlíčku náš, V podvečer lásky, Pohádka z mládí, 
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České růže, Pod olympijskou vlajkou, Bratrům americkým, Písně o marné lásce, Oči černé, 

Ironie lásky, Modré pondělí, Pod prapor čs. červeného kříže, Hanácky pěsničke a mnoho,

mnoho dalších. Jelikož jsem nikde nenarazila na spojení Červené sedmy se jménem Rudolfa 

Hanfa, nejsou tyto prameny pro mou práci žádným způsobem relevantní. S největší 

pravděpodobností byly do složky zařazeny z důvodu svého druhu (chansony, písničky 

kabaretního charakteru), než že by se Sedmou měly co do činění. Podle mého názoru došlo při 

zařazování a popisování složky k omylu, když byla složka označena nápisem Č7, protože díla 

vztahující se Sedmě se vyskytují opravdu v minimální míře.

Stejný případ je i u posledních desek nadepsaných Červená sedma. V těchto se k mému 

tématu nevyskytuje vůbec nic, jsou tam založeny pouze nejrůznější taneční skladby, převážně 

foxtroty a waltzy, skladby s anglickými, případně německými názvy. Označení je tedy velmi 

matoucí a zavádějící.

Musím říci, že mě lehce zklamalo zjištění, že se v archivu nenacházejí exempláře děl, se 

kterými Červená sedma vstoupila do většího povědomí veřejnosti, a to parodiemi na opery 

„Carmen“ a „Salome“, s nimiž se uvedla při svém prvním vystoupení na Výstavišti. Doufala 

jsem, že bych se tímto nálezem přiblížila Sedmě ještě více, kdybych se tímto přiblížila až 

k jejím úplným začátkům, ale tato má přání se bohužel nenaplnila. Tato díla se nevyskytují 

ani v katalogu, i když jsem ještě před zahájením samotného výzkumu věřila, že právě tyto dvě 

parodie bude obsahovat. Nutno tedy konstatovat, že v archivu Českého rozhlasu „Carmen“ a 

„Salome“ uloženy nejsou a při dalším pátrání bychom se museli zaměřit na jiná místa.
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5. Červená sedma ve vysílání Československého rozhlasu

Další kapitolou, která spojuje Červenou sedmu a Český, resp. Československý rozhlas, jsou 

zvukové záznamy, které byly pořízeny a archivovány od roku 1928, kdy se začaly první 

nahrávky ukládat.

V době jejího působení se Červená sedma v rozhlase nemohla objevit, jelikož, jak známo, 

zanikla ještě před začátkem pravidelného rozhlasového vysílání, které se datuje do roku 1923. 

Po oficiálním ukončení svého fungování se Sedma stáhla na nějakou dobu do ústraní. Její 

členové vystupovali jen zřídka a obvykle pouze na objednávku. Až po několika letech se 

Červená sedma prostřednictvím vysílání znovu připomněla veřejnosti.

5.1 Vysílání z Prahy

Do širšího povědomí lidí se Sedma opět dostala až na Silvestra roku 1927. Ve Věstníku 

Radiojournalu ze dne 24. prosince 192714, resp. v jeho programu vysílání, je zmínka o dvou 

vstupech v průběhu večera. Od 22,00 do 22,20 hodin se vysílal nejdříve Přenos z atelieru 

Červená sedma a později večer, od 23,15 do 23, 30 byl uveden Kabaret Červená sedma. (Z 

atelieru.)

V roce 1928 se Červená sedma objevila v několika pořadech nazvaných „Retrospektiva 

Červené sedmy“. O této skutečnosti se zmiňuje i Anna Jandová-Patzaková v knize „Prvních 

10 let Československého rozhlasu“15: „Nedostatek nového dobrého programu nahrazoval se 

retrospektivami a rekapitulacemi staršího a lepšího materiálu. Červená sedma pozvána byla 

k celé sérii večerů, které byly uváděny pod názvem „Retrospektiva Červené sedmy“.“. V této 

knize se ale nedočteme bližší informace o tom, kdy přesně a kolik těchto retrospektivních 

večerů proběhlo. V tom mi byly opět nápomocny věstníky Radiojournalu.

Ve Věstníku ze dne 14. ledna 1928 byl uveden článek s názvem „Červená sedma v rozhlase“, 

který upozorňoval čtenáře na to, že do vysílání bude zařazen pořad v režii tohoto slavného 

kabaretu.

„…Podařilo-li se Radiojournalu získat čtyři čelné představitele pro systematickou spolupráci, 

je to úspěch oboustranný. Jiří Červený a Rudolf Jílovský s Karlem Ballingem a Frant. 

                                                            
14 Věstník Radiojournalu, roč. V., č. 44, s. 23
15 PATZAKOVÁ-JANDOVÁ, Anna: Prvních deset let Československého rozhlasu. Praha: Nákladem 
Radiojournalu, 1935. S. 220
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Hvížďálkem znamenají 80% produktivní Červené sedmy. Začnou-li se pravidelně scházet k 

„retrospektivním“ večerům ve studiu radia, není vyloučeno, že se ještě jednou vrátí ke studiu 

aktuality. Doba by byla vhodná…“16

První retrospektivní večer byl odvysílán 16. 1. 1928 a to v čase 20:10 – 21:00. Ve Věstníku se 

dozvíme, že v tomto pořadu účinkovali „dr. Jiří Červený, inž. Hvižďálek, řed. Balling, R. 

Jílovský. Konferuje: Dr. Jiří Červený. Na klavíru neb kytaře doprovázejí: Dr. J. Červený a K. 

Balling.“17.

Program večera byl: 

1. Úvodní slůvko

2. První prolog Červené sedmy

3. Hradecké písničky

4. O kouzelníkovi

5. Chansony – Továrníkova dcera; Černá skříňka; Dva pieroti

6. Písničky – O pouhé stěně; Všední dobrodružství

7. Popěvky – Pan Urban; Láska a Vršovice.

Tímto se tedy Sedma vrátila do povědomí posluchačů.

Necelý měsíc nato proběhl v éteru druhý retrospektivní večer, konkrétně 10. 2. 1928.18

Vysílací čas byl opět stejný, 20:10 – 21:00, interpreti byli opět stejní, konferoval ale Fr. 

Hvižďálek.

Program pořadu: 

1. Druhý prolog Červené sedmy

2. Písničky při kytaře – Na hradeckých hradbách; Proč pak panna komtesa; Pan učitel

3. Dr. Červený při kytaře – Píseň o kytaře; Hrozné slůvko ne

4. Inž. Hvižďálek povídá svou recitaci o „Jiu-jitsu“

5. R. Jílovský zpívá písničky – Marta švadlenka; Josefinka; Princ Karneval

6. K. Balling zpívá popěvky – Elektrický kuplet; Emanuel Přibyl

Hned 26. 2. 1928 byl odvysílán třetí retrospektivní večer, tentokrát začínal již ve 20:00, končil 

jako předchozí ve 21:00.19 Zde jsou uváděni stejní 4 účinkující jako v předešlých a s nimi 

                                                            
16 Věstník Radiojournalu, roč. V, č. 47, s. 3
17 Věstník Radiojournalu, viz pozn. 16, s. 8
18 Věstník Radiojournalu, roč. V., č. 50, s. 20
19 Věstník Radiojournalu, roč. VI., č. 1, s. 5
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orchestr Radiojournalu s dirigentem O. Paříkem. Co konkrétně bylo obsahem nevíme, ve 

Věstníku je napsáno „Program dle hlášení“.

Dalším pořadem, který mohl být snad chápán jako retrospektivní večer Červené sedmy, byl 

„Populární večer“ ze dne 23. 6. 1928.20 V názvu tedy nestojí přímo jméno kabaretu, ale 

vzhledem ke jménům účinkujících, která jsou shodná s večery předchozími (tj. Červený, 

Hvižďálek, Balling, Jílovský a orchestr Radiojournalu, dirigent O. Pařík) lze předpokládat, že 

se jednalo o program Červené sedmy. Bohužel se nemůžeme orientovat ani podle programu, 

je psáno opět „podle hlášení“.

Poslední zmínkou o Sedmě ve Věstnících Radiojournalu, na kterou jsem narazila, je 

„Kabaretní večer Červené sedmy“ ze dne 27. 11. 192821, který ale neuvádí žádné bližší 

upřesnění ani co se týče interpretů, ani obsahu pořadu. V programu vysílání je pouze zařazena 

fotografie J. Červeného s popisem „Dr. Jiří Červený, jeden ze zakladatelů „Červené sedmy“, 

která 27. listopadu v Praze pořádá oblíbený kabaretní večer.“

V následujícím roce, tj. 1929, se v programu vysílání Radiojournalu dne 19. 3. objevily dva 

pořady, první s názvem „Juristova veselá hodinka“ (20:00 – 21:00), po ní následovala 

„Zábavná hudba“ (21:00 – 22:00)22, ve kterém účinkovali Jiří Červený, Rudolf Jílovský a 

orchestr Radiojournalu. Podle všech těchto jmen můžeme usuzovat, že i tyto pořady měly 

něco společného se Sedmou.

Bohužel se mi ale nepodařilo vypátrat žádný původní zvukový záznam právě těchto pořadů. 

Jak již bylo zmíněno, nahrávky se sice archivují od roku 1928, ale v těchto úplných počátcích 

se neukládalo vše, a ani Retrospektivní večery, ani uvedené pořady z roku 1929 se tedy 

v archivu nevyskytují.

Procházela jsem věstníky do roku 1931, ale žádný další pořad, který by měl spojitost právě 

s kabaretem Červená sedma, jsem již nenašla. Nepředpokládám proto, že by se Sedma 

v podobě, v jaké vystupovala v rozhlase v roce 1928, objevila ještě později.

                                                            
20 Věstník Radiojournalu, roč. VI, č. 17, s. 24
21 Věstník Radiojournalu, roč. VI, č. 40, s. 11
22 Věstník Radiojournalu, roč. VII, č. 11, s. 11
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Všechny další pořady, ve kterých se Červená sedma ve vysílání objevila, už byly pouze 

vzpomínkové, některé ještě za přítomnosti původních členů, ostatní pak čerpaly buď 

z literatury, nebo ze starších nahrávek. Oproti předchozím zmíněným pořadům ale mají tu 

výhodu, že už je můžeme v archivu dohledat a poslechnout si je.

Prvním z nich, ve kterém je Červená sedma zmiňována, je pořad „Pane kapelníku – Pásmo 

k 70. narozeninám J. Červeného“23. Jedná se o rozhovor s Jiřím Červeným u příležitosti jeho 

životního jubilea, během kterého hovořil převážně o Červené sedmě, jejím vzniku a osudu. 

Zajímavostí je, že zde uvádí jako datum posledního vystoupení 21. březen 1922, přičemž ve 

své knize „Červená sedma“ píše 19. 3. 1922. Další rozpor do této otázky pak vnáší Karel 

Balling v pořadu „Šantán s červenou lucernou“ (viz dále).

V tomto pořadu s Jiřím Červeným vystoupila také jeho dcera, operní zpěvačka Soňa Červená, 

která zde zpívá několik písní z repertoáru Červené sedmy za klavírního doprovodu svého 

otce.

Dalším pořadem o Červené sedmě je „Zadáno pro dobrou náladu“24 ze dne 7. 12. 1963. 

Jedná se o vzpomínky Emana Fialy na jeho bratra Ference Futuristu a účinkování v Červené 

sedmě. O kabaretu samotném se zde mnoho nedozvíme, je to spíše subjektivní vyprávění 

prokládané původními písněmi.

V rámci cyklu „Šantán s červenou lucernou“25, který se věnoval malým divadlům a 

kabaretním scénám z počátku 20. století, byl 5. díl věnovaný Červené sedmě. Vysílal se 7. 6. 

1964 a dozvíme se zde stručnou historii kabaretu a poslechneme si autentické vzpomínky 

některých někdejších členů (R. A. Dvorský, K. Balling, L. Theimerová, A. Formánek). 

Vyprávění je prokládáno písněmi z repertoáru Červené sedmy přezpívanými v podání 

soudobých interpretů. Jak již bylo zmíněno výše, Karel Balling ve svém vyprávění uvádí další 

možné datum, kdy se údajně odehrálo poslední představení Sedmy v Obecním domě, a to 1. 3. 

1922. Většina literatury, kterou jsem procházela, se ztotožňuje ale s datem uvedeným v knize 

„Červená sedma“, tj. 19. 3. 1922.

                                                            
23 Číslo pásu: DF 01050; V interní databázi Českého rozhlasu jsem u tohoto pořadu objevila pouze jediné datum, 
a to 29. 7. 1959. Nejedná se ale o datum vysílání pořadu, ve věstníku, který by mu odpovídal, se tento pořad 
nevyskytuje. Ani název nekoresponduje, jelikož Jiří Červený slavil 70. narozeniny v roce 1957, tedy o dva roky 
dříve. Přesné datum vysílání se mi bohužel nepodařilo dohledat.
24 Č. pásu: DF 11650-652
25 Č. pásu: DF 17986-987
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O necelých 5 let později, 14. 4. 1969, se v programu vysílání objevil pořad „50 minut 

s Emanem Fialou“.26 Zde šlo o pořad písniček a vzpomínek, ne nepodobný již výše 

zmíněnému „Zadáno pro dobrou náladu“.

Další pořad, který jsem ve spojitosti se Sedmou objevila, se vysílal až o 10 let později, 

konkrétně 3. 7. 1979, jmenoval se „Melodie z mládí“27 a provázel jím Josef Bek. Hovořil zde 

obecně o počátcích fungování nejrůznějších kabaretů v Praze a jedna část se zabývala právě 

vznikem Červené sedmy, její historií a jejími členy. To vše doprovázely písničky v původním 

znění.

V osmdesátých letech se pak Červená sedma připomínala posluchačům výrazněji 

prostřednictvím pořadů „Studio Červená sedma“, tomuto tématu ale věnuji samostatný 

prostor na závěr této kapitoly.

V pořadu „Kabarety veselé Prahy“28, který nese podtitul „Procházka pražskými kabarety“, se 

13. 12. 1988 objevila jedna ukázka z programu Červené sedmy, a to „Scénka z manželského 

života“, zde v provedení herecké dvojice Jiřina Bohdalová – Vlastimil Brodský. Ale 

k samotné Sedmě jako takové nic bližšího zmíněno nebylo.

Na počátku devadesátých let se Červená sedma připomněla ještě v rámci cyklu pořadů „Od 

rejdováku k rocku – z historie české populární hudby“, a to dokonce ve dvou dílech. 

V 15. části se dne 10. 4. 1992 vysílalo několik písní, samotný díl nesl název „Kabaretní 

chansony Červené sedmy“29, v 18. dílu ze dne 15. 5. 1992 s názvem „S Červenou sedmou do 

svobodné republiky“30 se hovořilo o představení Sedmy v den vzniku samostatného

Československa, které bylo hráno v podstatě na oslavu nově vzniklé republiky.

                                                            
26 Č. pásu: AF 07937/2, pokračování na AF 07938/1
27 Č. pásu: AF 1188/13
28 Č. pásu: AF 08579/1; DF 24529
29 Č. pásu: HF 00485/3
30 Č. pásu: HF 00486/3
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24. 11. 1995 byl na programu vysílání pořad „Jeviště zpívá a tančí“, 2. část z cyklu z historie 

hudebně zábavného divadla s podtitulem „Veselice, šantány, kabarety“. 21. díl s názvem 

„Červená sedma v Hotelu Central“31 se zabýval pouze obdobím, ve kterém Sedma 

vystupovala na tomto místě.

Toto byl na poměrně dlouhou dobu poslední pořad, ve kterém se o Červené sedmě hovořilo. 

Až po 14 letech se Sedma opět objevila v éteru, a to v pořadu „Tenkráte nám hrála 

hudba“32(nazvaného očividně podle jedné z písní z jejího repertoáru). Vysílalo se 28. 10.

2009 a v programu se objevily i tři písně v původním znění („O nezdárném studentovi“,

„Letecká či letní píseň“, „Písnička o cestování“). Jednalo se o krátký, dvanáctiminutový 

pořad, který provázel slovem Aleš Opekar. Jednu píseň zde ale „uvedl“ (samozřejmě pouze ze 

záznamu) i samotný Jiří Červený.

Prozatím naposledy se Sedma ve vysílání objevila na silvestra 2011, kde stanice ČRo 3 –

Vltava vysílala pořad „Červená sedma na Vltavě“33, kde Sedma byla připomenuta koláží 

písní ze svého repertoáru.

5.2 Vysílání mimopražských studií

Kromě výše uvedených pořadů jsem ve zvukovém archivu objevila i záznamy o vysílání 

regionálních studií Hradec Králové a České Budějovice, která také připravila, natočila a 

zařadila do vysílání své příspěvky věnované Červené sedmě.

ČRo Hradec Králové

„Mansarda a Červená sedma“34, vysíláno od 11. 4. 1972 v týdenních intervalech (od 

druhého dílu pouze s názvem „Červená sedma“). Tento pořad byl rozdělen do 6 dílů a 

dohromady tvořily „pásmo četby a vyprávění o nejlepším českém kabaretu“ jak zněl podtitul. 

Pořad byl vytvořen k 10. výročí smrti Jiřího Červeného.

„Červená sedma – 1. český kabaret a 28. říjen“35, natočeno 27. 10. 1994. Opět pojednává o 

Červené sedmě a jejím vystoupením v den vzniku samostatného Československa. Vyprávění 

                                                            
31 Č. pásu: DA 02481 AC
32 Č. pásu: VL 1682049 AC
33 Č. pásu:VL 2365168
34 Č. pásu: DF 00027 HK
35 Č. pásu: HK 01395 HK
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doplňují písně „Na hradeckých hradbách“, „Letí šíp“, „Otoman a lesní panna“, „Buďte 

blahořečený“, „V italské opeře“ a „Na řečnické tribuně“.

ČRo České Budějovice

Stanice ČRo České Budějovice vysílala v roce 2009 cyklus pořadů s názvem „Písničky 

malých divadel“36, ve kterém se ve zhruba deseti minutách představovaly každý týden po celý 

rok písně nejrůznějších individuálních autorů až po divadla malých forem. V 6. dílu ze dne 7. 

2. 2009 se připomněla Červená sedma písněmi „Byl to Šimáček“, „Balada Pierotská“, „50 

let“, „1918“ a „Literární kýč“.

                                                            
36 Č. pásu: CR 01916 CB; http://www.rozhlas.cz/cb/porady/_porad/4256 (vyhledáno 23. 7. 2012)
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5.3 Studio Červená sedma

Jak jsem již zmiňovala dříve, v průběhu osmdesátých let zaznívala ve vysílání

Československého rozhlasu série pořadů nazvaná „Studio Červená sedma“.

Iniciátorem tohoto pořadu byl Ondřej Suchý, který jej zároveň společně s Ernou Červenou37

uváděl. „Studia“ se vysílala nepravidelně od roku 1980, kdy byl 27. 1. uveden první díl, až do 

roku 1986, kdy 28. 2. zazněl v éteru poslední, dvacátý pátý díl vysílání, tentokrát již bez Erny 

Červené, která na podzim roku 1985 zemřela.

Každý díl byl tematicky odlišný, každý se věnoval vždy jen jednomu problému (viz tabulka 

na následující straně). Všechny měly stejnou strukturu, na začátku vždy Ondřej Suchý hovořil 

s Ernou Červenou ohledně tématu daného dílu, E. Červená vždy přidala nějakou vzpomínku 

či historku, která dané téma spojovala se Sedmou nebo jejími konkrétními členy, a poté 

v programu zazněly scénky, recitace, přednášky nebo písně, které kdysi při svých 

vystoupeních předváděli členové Červené sedmy. V rozhlasovém podání ale vystupovali 

současní herci a zpěváci, např. Jiří Sovák, Jaroslav Moučka, Vlastimil Brodský, Otakar 

Brousek, Karel Štědrý, Dagmar Patrasová, Iva Janžurová, Dagmar Veškrnová, Jiří Lábus a 

mnoho dalších. Kromě interpretace těchto osobností byly do pořadů zakomponovány i některé 

skladby v původním, autentickém znění.38

Jaké bylo schéma vysílání, kdy se pořady vysílaly a jaká byla jednotlivá témata je zobrazeno 

v tabulce na následující straně:

                                                            
37 Erna Červená (1900 – 1985), druhá manželka Jiřího Červeného
38 Jelikož v Českém rozhlase se nevyskytují žádné přímé záznamy Červené sedmy z vysílání, předpokládám, že 
většina písní v původním znění byla převzata z gramofonových desek firmy Ultraphon, o kterých se ve své knize 
„Fonogram 2: Výlety k počátkům historie záznamu zvuku“ na stranách 245 – 247 zmiňuje její autor Gabriel 
Gössel. (Tyto zvukové záznamy pak byly později přeneseny do podoby CD, které nese název „Červená sedma 
1907-1922“.)
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Tabulka pro přehled vysílání pořadu Studio Červená sedma ve vysílání Československého rozhlasu

Pořad Pořadí Podtitul Datum vysílání Číslo pásu

Studio Červená sedma 1. O lidském těle 27.1.1980 DF 26070

Studio Červená sedma 2. O manželství 3.2.1980 AF 06538/2; DF 24707

Studio Červená sedma 3. O sportu 13.7.1980 DF 24521

Studio Červená sedma 4. O dopravě a cestování 27.7.1980 AF 07647/2; DF 24523

Studio Červená sedma 5. O věcech 16.12.1980 AF 04582/1; DF 19317

Studio Červená sedma 6. O zvířatech 18.3.1981 AF 04582/2; DF 19318

Studio Červená sedma 7. O filmu 19.2.1982 AF 04582/3 - 4583; DF 19319 - 20

Studio Červená sedma 8. O ženách 9.4.1982 AF 04583/2; DF 19321 - 322

Studio Červená sedma 9. Ke 20. výročí úmrtí J. Červeného 28.5.1982 AF 05201/1; DF 20948 - 949

Studio Červená sedma 10. O rádiu 20.8.1982 AF 04583/3; DF 19324 - 325

Studio Červená sedma 11. O kabaretu 22.10.1982 AF 04021/1; DF 19327 - 328

Studio Červená sedma 12. Věnováno E. Bassovi 17.12.1982 AF 04200/2; DF 19330 - 331

Studio Červená sedma 13. O tom, kterak se v každé situaci zachovat podle bontonu 18.2.1983 AF 04095/2; DF 20956

Studio Červená sedma 14. O záměnách 15.4.1983 AF 04627/2; DF 20957 - 958

Studio Červená sedma 15. O Lídě Theimerové a dalších členkách 19.8.1983 AF 05186/2 - 5187; DF 20891 - 892

Studio Červená sedma 16. O velmi drobném zvířectvu 14.10.1983 AF 04544/2; DF 21160 - 161

Studio Červená sedma 17. O Praze 9.12.1983 AF 05334/2; DF 21158 - 159

Studio Červená sedma 18. Kabaret poněkud hrůzostrašný 24.8.1984 AF 05850/3; DF 22367

Studio Červená sedma 19. O novinářích, novinách a čtenářích novin 23.11.1984 AF 05850/1; DF 22366

Studio Červená sedma 20. Kabaret Futuristický 18.1.1985 AF 05850/2; DF 22356

Studio Červená sedma 21. aneb vzpomínka na E. E. Kische a E. A. Longena 24.5.1985 AF 06144/3; DF 23377

Studio Červená sedma 22. O příbuzných a příbuzenských vztazích 26.7.1985 AF 06145/1; DF 23378

Studio Červená sedma 23. Tentokrát více či méně o sportu 23.8.1985 AF 06145/2; DF 23379

Studio Červená sedma 24. O králi komiků 15.2.1986 AF 06145/3; DF 23380

Studio Červená sedma 25. V hlavní roli Erna Červená 28.2.1986 AF 07647/3; DF 24529
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6. Pátrání po dalších informacích

Při svém bádání jsem se chtěla také obrátit na některé osoby, které by mi mohly být 

nápomocny při mém dalším postupování a odhalování tajů Červené sedmy a jejího působení 

v rámci Českého, resp. Československého rozhlasu.

První, a vlastně také jedinou, se kterou se mi podařilo spojit, byla paní Soňa Červená, dcera 

zakladatele Sedmy Jiřího Červeného. K mé škodě mi bohužel nebyla schopna zodpovědět na 

mnoho mých otázek, jelikož sama se narodila až po zániku Červené sedmy. Doufala jsem, že 

by mi mohla dát přesnější údaj jak o datu (nebo alespoň roce) prodeje archivu, tak například o 

tom, kdy skutečně proběhlo poslední představení, či kde se nachází rukopis parodií na opery 

„Carmen“ a Salome“, ale paní Červená mi nemohla dát jasnou odpověď. Navíc kvůli své 

emigraci na konci 50. let byla dlouhou dobu mimo zdejší dění, takže neměla ani ponětí o 

případných vysíláních a pořadech spojených se Sedmou nebo jejím otcem.

Soňa Červená mě ale odkázala na dalšího povolaného člověka, a to paní Ilju Kimlovou, která 

byla dcerou Červeného druhé ženy Erny (té, která uváděla s Ondřejem Suchým „Studio 

Červená sedma“). Ta měla mít teoreticky díky své matce, která spravovala pozůstalost po 

Jiřím Červeném, přístup k více materiálům a informacím týkajícím se Sedmy. S paní 

Kimlovou jsem si předběžně domluvila setkání, i když podle svých slov nebyla zcela 

zdravotně v pořádku. Bohužel když jsem se chtěla ujistit a tuto schůzku si definitivně 

potvrdit, již se mi nepodařilo paní Kimlovou ani po několika pokusech o telefonické spojení 

zastihnout. Takže ani tato šance dozvědět se něco navíc, než jen z rozhlasových materiálů, mi 

nevyšla.

Naneštěstí se mi nepovedlo se spojit ani s panem Ondřejem Suchým, u kterého jsem chtěla 

zjistit, z jakého popudu se pustil právě do oživení Červené sedmy a hlavně odkud čerpal 

materiály pro vysílání. Ondřej Suchý mi sice odpověděl, ale byl podobně jako paní Kimlová 

ve špatném zdravotním stavu, a tak se mi nepodařilo se s ním sejít a vyzískat od něj potřebné 

informace.

Tyto pokusy tedy ztroskotaly. Ale stále věřím, že se mi ještě někdy podaří minimálně pana 

Suchého vyzpovídat, i když tedy už jen z vlastního zájmu a mimo rámec této práce.
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Závěr

I když se mi k mé škodě nepodařilo vypátrat vše, co jsem si představovala, přesto doufám, že 

má snaha nebyla úplně zbytečná a posunula bádání a výzkum ohledně Červené sedmy alespoň

o kousek dopředu. Také věřím, že díky této práci se urychlí proces katalogizace tohoto 

archivního fondu v Českém rozhlase, aby i případní zájemci z řad veřejnosti měli možnost 

nahlédnout, byť jen v prostorách badatelny, do těchto dnes již poměrně vzácných materiálů.

Doba, ve které Červená sedma působila, byla plná zvratů – začínali ještě za Rakouska-

Uherska, přečkali v kabaretu 1. světovou válku, prožívali euforii z nově vzniklé republiky, 

aby následně zjistili, že doba není tak úplně růžová a nezájem publika (způsobený hlavně 

nepříznivou hospodářskou situací, kdy návštěvy kabaretu rozhodně nepatřily k potřebám, bez 

kterých se nelze obejít) spolu s narůstajícími rozpory mezi samotnými aktéry v podstatě 

ukončil zlatou éru tohoto slavného spolku.

Přes to všechno dokázala Červená sedma vyprodukovat obrovské množství písní, chansonů, 

básní, recitací, konferencí a spoustu dalších větších či menších děl a skladeb. Byla jsem 

mnohdy velmi překvapená, kolik písní, které jsou notoricky známé, a dalo by se říci dnes už

zlidovělé, patří právě do repertoáru Červené sedmy.

Zajímavé také bylo pročítat si některé texty jednotlivých písní či konferencí. Ač tento kabaret 

začínal působit již před více než sto lety, texty by se daly aplikovat i na dnešní dobu, nebo 

možná na jakoukoliv dobu. Ať už se jedná o písně o nejrůznějších vztazích mezi muži a 

ženami, o sociálních problémech, stížnostech na politiku a celkové poměry ve společnosti 

jako je zdražování všeho, problémy se zaměstnáním, nepoctivost mezi lidmi… Člověk má 

pocit, jako by si něco podobného přečetl ve včerejších novinách. Z tohoto usuzuji, že doba se 

sice může měnit, ale lidé zůstávají neustále stejní.

Možná by v nějaké další práci bylo zajímavé zaměřit se i na tuto stránku věci a pustit se do 

bádání i mimo rozhlasový archiv, například v Památníku národního písemnictví, kde by se 

měla ukrývat velká část pozůstalosti Jiřího Červeného. Vzhledem k tématu své práce jsem se 

ale touto pozůstalostí nezabývala. Ale kdo ví, možná se tam ukrývají i ony dva zmiňované 

operní rukopisy, které v archivu Českého rozhlasu uloženy nejsou.

Na úplný závěr bych chtěla dodat, že ulička, o které se zmiňuje Jiří Červený v úvodní básni, 

dnes skutečně nese jeho jméno. Po návratu z emigrace se o toto pojmenování zasloužila jeho 
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dcera, paní Soňa Červená, a ulice pod tímto názvem oficiálně existuje od roku 2001.39

Zajímavostí je, že se svou délkou pouhých 27 metrů je nejkratší pražskou ulicí.40 Ovšem jestli 

v ní „straší“ Červeného duch nebo duch celé Červené sedmy, to už si musí ověřit každý sám.

                                                            
39 http://www.praha1.cz/cps/praha-1-jiriho-cerveneho-jiri-cerveny.html (vyhledáno 16. 3. 2012)
40 http://www.kamvpraze.info/praha.htm (vyhledáno 16. 3. 2012)
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