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Psát si s Yvonne Přenosilovou (68) poté, co po srpnu 1968 odešla s rodiči
do Německa, nebylo z mého tehdejšího pohledu zrovna nejbezpečnější.
Naštěstí z obálky její odpovědi na můj první dopis jsem vyčetl, že si zjednodušila jméno, a tak jsem od té chvíle psal jisté Yvonně Silové, aniž by
bylo jméno adresátky někomu u nás nápadné.

U TAJ

Ondřej Suchý se svou
platonickou láskou
Yvonne Přenosilovou
v roce 1967.

j Suchý

d okamžiku, kdy jsem
na sklonku roku
1963 uviděl a uslyšel
Yvonne v Semaforu zpívat
v představení Ondráš podotýká píseň Roň slzy, byl
jsem do ní zamilován. Do
Yvonne i do písničky. Od té
doby jsem pak začal kupovat
všechny singly, které jí u nás
do roku 1968 vyšly. Když
jsem později zjistil, že nazpívala i v Německu pár desek,
poprosil jsem ji v jednom
dopise, zda by mi nemohla
doplnit celou sbírku jejích
nahrávek, včetně singlu,
který krátce předtím natočila v Anglii. Moje fanouškovská oddanost Yvonne nejspíš
dojala natolik, že mi postupně poslala tři SP desky, které
jí začátkem sedmdesátých
let v Německu vyšly. Co se
té anglické týče, kterou natočila v Londýně v roce 1967,
o tu ať prý si řeknu Pavlu
Bobkovi, kterému ji kdysi
věnovala. Neváhal jsem ani
chvilku a vyřídil jsem Pavlu
Bobkovi Yvonnin vzkaz. Byl
milý, vstřícný, sešli jsme se
a on mi její anglický singl
daroval.

Singl střeží jako oko v hlavě
Léta plynula, přišel listopad 1989 a Yvonne krátce
nato »povolala« kamarádka
Eva Pilarová (76), ať si s ní
přijede zazpívat na její koncert do Lucerny. Byl to impozantní návrat zpěvačky,
která nám tu přes dvacet let
chyběla! Když jsem se pak
s Yvonne o něco později se-

Jak se z Přenosilky
stala zpěvačka Silova
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tkal i já, bylo to shledání nanejvýš milé a (alespoň pro
mne) dojemné. Samozřejmě
že jsem se jí posléze pochlubil se svou ucelenou sbírkou
(poslední singl s písní, kterou pro ni napsal Karel Kryl,
vyšel v roce 1990) i s tím, že
v ní nechybí ani ten singl anglický. Zareagovala nakvašeně se svým typickým humorem: „Cože?! On ti tu desku
jen tak dal?! Ten bídák! A to
mi kdysi sliboval, že ji bude
chovat jako oko v hlavě!!“
INZERCE

No, uplynulo dalších dvacet let a tentokrát mohu
Yvonne Přenosilovou ujistit já, že ač jsem jí nic nesliboval, její anglický singl

chovám jako oko v hlavě dodnes. Stejně tak jako všech:
osmnáct českých a tři německé SP desky.
■ Ondřej SUCHÝ
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