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Hereckou kariéru na-
startoval v roce 1955 
v jednom pražském 

divadle. A přestože ho prkna, 
která znamenají svět, prý oka-
mžitě pohltila, záhy zatoužil 
postavit se před filmové ka-
mery. Výrazně na sebe upo-
zornil už o rok později 
ve snímku Dědeček automo-
bil, kde si zahrál italského 
mechanika. Po pár letech 
opouští divadlo a podepisuje 
smlouvu s Filmovým studiem 
Barrandov. Hvězdná kariéra 
jednoho z našich nejlepších 
umělců právě začíná.

Rád se staral o své 
nejbližší
Jeho pracovní tempo bylo prý 
neskutečně hektické a nako-
nec se podepsalo i na jeho 
zdraví. Herec a a bavič ztvárnil 

za svůj ži-
vot více než 
150 rolí a účinko-
val na různých besedách. Den-
ně dokázal s dalšími kolegy 
stihnout až tři. Když si vzal 
do ruky mikrofon, publikum 
řvalo smíchy a on mu měl stále 
co nabídnout. Neměl téměř 
žádné volno, šel prakticky 
z jedné role do druhé a nezpo-
malily ho ani zdravotní pro-
blémy. K vysokému pracovní-
mu nasazení měl dva důvody. 
Jedním z nich byla potřeba 
kontaktu s lidmi a údajná zá-
vislost na jejich smíchu. Druhý 
byl velmi ušlechtilého původu. 
Rád se staral o své blízké, a tak 
i finančně podporoval velkou 
část rodiny. Každý měsíc na-
příklad posílal peníze své ma-
mince, prý na přilepšenou 
k důchodu.

Alkoholové 
delirium a rozvod
Říká se o něm, že to byl dob-
rý a srdečný člověk. Ničil ho 
ale známý démon alkohol. 
Závislost dlouho omlouval 
tím, že se chtěl vyrovnat ko-
legům, když přesídlil do Pra-
hy, a to nejen v práci, ale 
i ve volném čase. V praxi to 
tedy vypadalo tak, že šel 

na pivo a domů ke své 
manželce se vrátil třeba 

až za několik dní. 
Jeho první ženě 
VĚŘE došla brzy tr-
pělivost a s hercem 
se kvůli jeho alkoho-

lovým dýchánkům na-
konec rozvedla. To pro 

něj byl první signál, že 
něco není v pořádku, a tak 
vyhledal odbornou pomoc 
a z alkoholismu se léčil.  

Celoživotní boj 
s astmatem
Menšík bojoval také s astma-
tem a k tomu byl velmi silný 
kuřák. Na natáčení si prý vždy 
nosil velké množství léků 
a některé z nich dokonce ani 
nebyly v té době v Českoslo-
vensku k sehnání. Někdo ze 
známých mu jednou přivezl 
ze zahraničí léky, které obsa-
hovaly alkohol. Tehdy, po le-
tech úspěšného abstinování, 
do toho zase spadl a začal pít. 
Stupňovaly se také jeho zá-
chvaty. Kvůli astmatu si píchal 
až šest injekcí denně a posled-
ních pár let života se bál být 

o samotě, aby se neudusil. 
Jeho kolegové, kteří s ním jez-
dili na divadelní zájezdy, tvrdí, 
že je v noci budilo bouchání 
do zdi, které značilo, že herec 
potřebuje pomoc. Museli po-
spíchat k němu do pokoje 
a píchnout mu injekci. „Měl 
už tak rozpíchané žíly na ru-
kou, že to bylo těžké,“ vzpo-
mínají. 

Už nemohl dál
Naposledy se před kamerou 
objevil v květnu roku 1988 
v pořadu Abeceda. Bylo to 
jen pár dní před 
jeho smrtí a na her-
ci bylo vidět, že se 
vůbec necítí dobře. 
Hned poté odjel 
do Brna do nemoc-
nice, aby mu zavedli 
léky kanylou. Žíly 

měl natolik rozpíchané, že už 
si nebyl schopný píchnout 
další injekci. Druhý den měl 
vystoupit na galavečeru v br-
něnské hale Rondo. Na po-
slední chvíli se ale kvůli boles-
tem a dýchacím problémům 
omluvil. Druhý den ráno ho 
sanitka převezla do nemocni-
ce U svaté Anny, kde ještě ten 
den, 29. května, zemřel. 
Ve stejnou dobu umírala 
i jeho první žena na rakovinu. 
Ta poslední, OLGA, se už ni-
kdy nevdala. 

❶ Rodným jménem byl 
Vladislav. Na přání E. F. 
Buriana si jej změnil na 
Vladimír.
❷ Je držitelem ocenění 
národní umělec.
❸ Měl účinkovat ve hře 
Těžká Barbora, na první 

zkoušku ale zaspal. Dru-
hou šanci nedostal.
❹ Uměl hrát na piano a 
mandolínu.
❺ V jeho rodném městě 
Ivančicích můžete navští-
vit hercovu expozici.
❻ Chtěl jít dříve do pen-

ze, a tak využil chyby 
úřednice a všude uváděl 
rok narození o pět let 
dříve.
❼ Natáčení seriálu Ba-
kaláři pro něj bylo nudné. 
Doslova se cítil sevřený 
banálním textem.

Úžasný lidový vypravěč byl závislý na lidském smíchu a bohužel i na alkoholu.

PROKLETÍ LEGENDY

O své děti se staral vzorně. 
I když měly jiné matky, všem 
rozdával lásku rovným dílem. 

Při natáčení Arabely prý Menšík 
a Sovák chrlili jednu vtipnou 
historku za druhou.  

Jeho smutné 
oči napovídaly, 
že ke konci 
života už trpěl. 

� Jde to u každého

nám jemně vypráví ukrytou 
pravdu. Užitek z takového 
poznání, otevřené intuice 
můžeme cítit z uměleckých 
děl, geniálních staveb, dob-
rých investic nebo prozaič-
těji i z dobře okořeněného 
jídla. Hodně lidí bohužel 
zapomnělo na svou přiroze-
nost, a tak už třetí oko po-
užívat neumějí, a proto je 
potřeba ho aktivovat. S roz-
vojem techniky se totiž ra-
ději pohodlně koukneme 
na zprávy o počasí, než 
bychom se obtěžovali vědo-
mě vnímat změny tlaku 
a chování zvířat či projevů 
rostlin. Přečteme si stohy 
literatury o psychologii, než-
li bychom si takzvaně nací-
tili a vyslechli druhého.

Probuďte svou 
inutici
„Třetí oko probouzím speciál-
ním rituálem,“ říká kartářka 
a pokračuje s tím, že se pak 
naladíte na danou záleži-
tost, kterou právě řešíte, 
na chvilku se uvolníte 
a máte řešení či odpověď 
na vaše dotazy. Je to prý 
otázka vteřiny. Lidé, kteří 
mají aktivní intuici a umějí 
s ní dobře pracovat, to do-
konce dělají natolik auto-
maticky, že si to mnohdy ani 
neuvědomují. Helen od nich 
pak slýchá neuvěřitelné 
příběhy a často jí přijde, že 
především ženy navíc zkrás-
nějí, pravděpodobně také 
díky nabytému sebevědomí 
a spokojenějšímu životu. 
Tak co, zkusíte to také?

Vladimír 
Menšík

NENECHTE SI UJÍT NOVÝ 
SPECIÁL 99 ZDRCUJÍCÍCH 
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Smutný konec 
bývalé krásky

Je náhradou za 
mrtvého bratra! Krutá daň 

za slávu

Unikla smrti 
jen o vlásek!

Milovanou dceru 
jí odloudila sekta

Musí prožívat 
stáří plné bolesti

Po smrti ženy 
všechno vzdal

Zničil ho alkohol?

Eva Pilarová
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Vladimír Menšík

Milena Dvorská 
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PROČ MUSELA ZEMŘÍT 
JAKO JEJÍ PRVNÍ LÁSKA?

Iveta 
Bartošová
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manželka 
Olga

Rituální aktivace třetího 
oka. Víte, proč ho máte?

� Síla mysli

«Jméno VLADIMÍR MENŠÍK (†58) je na naší filmové 
a televizní scéně jedno z nejvýraznějších. Do svých rolí 

dával všechno a národ ho miloval. Byl rozený bavič, ovšem 
jeho životní příběh spíš připomínal smutné drama. 

Astma a alkoholové delirium génia

Jiří 
Sovák

Vlastimil 
Brodský

Sovák, Menšík 
a Vladimír Dvořák. 
S nimi se Jiřině 
Bohdalové dělaly 
scénky nejlépe. 

Sedm věcí, které možná nevíte
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