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S
SÁDEK František (* 23. 10. 1913 Říča‑
ny, okres Praha‑východ, † 21. 1. 1998
Praha) – scenárista, filmový režisér
a herec. Již během studií práv, kte‑
rá ukončil 1939, hrál epizodní role ve
filmech (Před maturitou, 1932; Ani
ta v ráji, 1934; M. R. Štefánik, 1935;
Srdce na kolejích, 1937), přičemž ho
upoutala tvorba krátkých filmů (Pí
seň léta, 1939; Nespoutaná a spouta
ná voda, 1940; Rychlý posel, 1940; Bílý
pták, 1941; Malí mezi sebou, 1941; Oči
to nevidí, 1941). Za okupace pracoval
jako asistent režie Karla Antona v Pra‑
ze a Berlíně. Po osvobození se vrá‑
til po krátké střihačské praxi v týde‑
níku k režii několika krátkými filmy
a záhy přešel k tvorbě celovečerních
komedií (Parohy, 1947; Červená ješ
těrka, 1948). Než stačil realizovat film
podle novely A. Branalda Severní ná
draží, byl roku 1949 obžalován z vlas‑
tizrady a vězněn šest let na Pankráci
a v Jáchymově. Po propuštění už vý‑
znamnější uměleckou příležitost ne‑

dostal; pracoval jako pomocný režisér
(Karel Kachyňa, J. Krejčík), natočil do‑
kument o filmových začátcích M. Fri
če Němý svědek (1968) a za normaliza‑
ce se uplatnil jako překladatel a autor
úprav dialogů tv. pořadů ze zahraničí
(mj. seriál Včelka Mája).
SADÍLEK Jaroslav (* 25. 2. 1906 Brno
‑Královo Pole, † 16. 3. 1943? Berlín,
popraven nacisty) – herec, libretis
ta, divadelní režisér, dirigent a ope
retní skladatel. Absolvoval drama‑
tický obor na brněnské konzervatoři
(1927). Začínal ve Slovenském národ‑
ním divadle (1926–30), později půso‑
bil jako operetní mladokomik ve Vino‑
hradské operetě, jako režisér v Malé
operetě a hostující režisér v Unitarii.
V době svého zatčení pro ilegální čin‑
nost v březnu 1941 byl členem Nového
divadla v Praze. Od poloviny 30. let se
objevil na film. plátně ve dvaadvaceti
epizodních rolích, poprvé jako příručí
Seňa ve Vladimírově melodramatu Vý
křik do sibiřské noci (1935) podle div.
hry A. N. Ostrovského Na rušném mís
tě a ceremoniář ve Fričově Jánošíkovi
(1935). Nejčastěji představoval úřed‑
níky (Vyděrač, 1937; Veselá bída, 1939;
Panna, 1940), číšníky (Kristian, 1939;
Rukavička, 1941), sluhy (Poznej své
ho pána, 1940; Štěstí pro dva, 1940),
dělníky (Harmonika, 1937; Svět patří
nám, 1937), členy správních rad (Dě
dečkem proti své vůli, 1939; Muž z ne
známa, 1939), ale i graduované vzdě‑
lance (Prosím, pane profesore!, 1940;
Přítelkyně pana ministra, 1940). Za‑
hrál si také bohémského malíře (Světlo
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jeho očí, 1936), studenta (Karel Hynek
Mácha, 1937), vojáka (Zborov, 1938),
detektiva (Pro kamaráda, 1941). Na‑
psal libreto lidové operety Čechy krás
né, Čechy mé (1940). Z jeho literárního
odkazu byla sestavena a v Brně publi‑
kována kniha Samotný poutník: básně
z vězení (1947).
SAIC Jakub (* 1. 4. 1969 Praha) – he
rec; syn herců J. Walterové a M. Sai
ce. Absolvoval studium herectví na
DAMU (1991), jevištní průpravu zís‑
kal účinkováním v Městském divadle
Mladá Boleslav (Radúz a Mahulena),
Divadelním spolku Kašpar (Číňani),
Národním divadle (Zázračný mág)
a Divadle Na Prádle (Obchodník s deš
těm). Objevil se na tv. obrazovce v se‑
riálech (Na lavici obžalovaných justice,
1998; Černí andělé, 2001), inscenacích
a pohádkách (Zpráva pro příští stole
tí, 1993; O Šedivákovi, 1995; Černokněž
ník, 1996; Zimní víla, 1998; Paní Mlha,
1999). Film. příležitosti zatím příliš
neměl. Hrál Kurta, nevlastního bra‑
tra barcelonského knížete Pedra de
Rudibanera (R. Schránil), domáhají‑
cího se svých dědických práv, v Brab‑
cově parodii podle Váchalova románu
Krvavý román (1993) a Armana ve sci
‑fi pohádce Nexus (1994), kterou u nás
natočil španělský režisér José María
Forqué. Hojně se však uplatňuje v da‑
bingu a reklamách.
SAIC Miroslav (* 13. 7. 1943 Klapý,
okres Litoměřice) – herec; manžel he‑
rečky J. Walterové a otec herce J. Sai
ce. Začínal v první polovině 60. let na
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oblastních scénách (Varnsdorf a Libe‑
rec), než zakotvil v Praze, kde hostoval
v Národním divadle (1965–67), byl čle‑
nem Divadla Jiřího Wolkera (1965–67)
a Divadla E. F. Buriana (1967–91). Film
mu nabídl pouze několik příležitostí.
Nejprve to byly postavy mladíků (Dív
ka s třemi velbloudy, 1967; Ta třetí,
1968; Skřivánci na niti, 1969), z nichž
nejvýraznější byla úloha veslaře Stan‑
dy Kluse v Gajerově sportovním sním‑
ku Neklidnou hladinou (1962). Rámec
epizodních rolí prakticky nepřekročil
ani ve filmech normalizační kinemato‑
grafie, kde hrál mladé příslušníky bez‑
pečnosti (Člověk není sám, 1971; Smrt
si vybírá, 1972; Tři nevinní, 1973), řidiče
(Černý vlk, 1971), dřevorubce (Dny zra
dy, 1973) a družstevníka (O moravské
zemi, 1977). V posledních letech se hoj‑
ně uplatňuje v dabingu (např. americ‑
ké tv. seriály MASH, Simpsonovi a Že
natý se závazky).
SAJFERTOVÁ Zdeňka (* 4. 5. 1959
Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec
Králové) – herečka. Pochází z rodiny
fotografa a profesorky biologie a che‑
mie. Po maturitě na karlovarské SVVŠ
absolvovala herectví na DAMU (1982)
a krátce pobyla v angažmá Divadla Ví‑
tězslava Nezvala v Karlových Varech.
Pak působila ve svobodném povolání,
v němž se věnovala hlavně filmování.
O její vstup do kinematografie se po‑
staral režisér J. Herz, jemuž vděčí za
dvě emotivně vypjaté role: zapuzená
měštka Anděla v podobenství Straka
v hrsti (1983, 1988) a blokařka z kon‑
centračního tábora v baladě Zastihla
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mě noc (1985). Menší role kuchařek,
služek, číšnic, zdravotních sester, se‑
kretářek, ale především živočišných
žen pochybné pověsti vytvořila ve více
než dvou desítkách filmů všech žánrů
a řady režisérů, např. Františka Vláči‑
la (Pasáček z doliny, 1983; Stín kapra
diny, 1985), Antonína Kopřivy (Zámek
„Nekonečno“, 1983; Až do konce, 1984;
Havárie, 1985), Dušana Kleina (Radi
kální řez, 1983; Jak básníci přicháze
jí o iluze, 1984), Miloše Zábranského
(Dům pro dva, 1988), Václava Matějky
(Anděl svádí ďábla, 1988), Karla Kachy‑
ni (Oznamuje se láskám vašim, 1988),
Hynka Bočana (Zdivočelá země, 1997)
a Milana Cieslara (Pramen života –
Der Lebensborn, 2000; Krev zmizelé
ho, 2005). V televizi hrála např. v se‑
riálech Zlá krev (1986), Druhý dech
(1989) a Největší z Pierotů (1990). Po‑
sluchačům Českého rozhlasu se před‑
stavila jako průvodkyně populárně na‑
učného pořadu Meteor. V současnosti
ji diváci mohou vidět např. v Divadle
Na Jezerce v Herzově inscenaci Petro
lejové lampy.
SALABOVÁ Libuše, rozená Klapková,
provdaná Štrosová (* 18. 3. 1929 Nový
Bydžov, † 27. 11. 1997) – operní pěvky
ně a hudební pedagožka. Od sedmi
let hrála na klavír a věnovala se zpě‑
vu, který vystudovala na AMU (1953),
a dva roky pak zpívala v Bombajském
rozhlase. Po návratu do vlasti byla
operetní sólistkou v Jihočeském diva‑
dle v Českých Budějovicích (1956–59),
členkou Operního studia Burianovy
scény D 34 (1959–60) a Divadla opery
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a baletu Zdeňka Nejedlého v Ústí nad
Labem. Od roku 1964 již nebyla v žád‑
ném angažmá. K českému filmu ji
poutá vedlejší role gynekoložky v Her‑
zově psychologickém snímku Den pro
mou lásku (1976).
SALAČ Vladimír (* 14. 7. 1924 Tere‑
zín, okres Litoměřice, † 31. 5. 1990) –
herec; bratr zpěvačky Jiřiny Salačové
(1920–1991). Na jevišti se poprvé ocitl
již jako spící nemluvně v představe‑
ní terezínského ochotnického krouž‑
ku, který vedl jeho tatínek. Do ško‑
ly už chodil v Praze, kde ho v prvním
ročníku měšťanky učitelka doporu‑
čila vedoucímu Kühnova rozhlasové‑
ho dětského sboru, do něhož se roku
1935 zařadil jako zpěvák‑sopranista
a dětský recitátor a herec. Účinko‑
val v nejrůznějších besídkách a roz‑
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hlasových relacích. Z rozhlasu vedla
jeho umělecká cesta přes ochotnický
spolek Bozděch do Pražského divadla
Míly Mellanové (1937–39). Za okupa‑
ce pracoval jako úředník hudebního
nakladatelství, přitom hrál chlapec‑
ké a jinošské role v Intimním divadle
(1943–45), hostoval v Městském diva‑
dle na Královských Vinohradech (Na
šeptávač, Postranní ulice, První le
gie), a dokonce i v Národním divadle
(Prodaná nevěsta, Král Václav IV., Mi
kuláš Dačický z Heslova, Hoši, dívky
a psi, Macbeth, Paličova dcera, Nez
bedný bakalář, Zločin a trest, Zuza
na Vojířová, Caesar). Po osvobození si
prověřil a dále rozvinul herecké vlo‑
hy v souboru Realistického divadla
(1945–46) a v Divadle státního filmu
(1948–51), poté účinkoval v Pražské
estrádě a od roku 1959 byl až do smr‑

ti členem Městských divadel praž‑
ských, na jejichž repertoáru se podí‑
lel jen ve vedlejších a malých rolích.
Do české filmografie se pevně zapsal
zejména za okupace jako představitel
chlapeckých rolí, v nichž okouzloval
milým a poněkud šibalským klukov‑
ským úsměvem a bezprostředností
spontánního hereckého projevu. At‑
mosféru film. natáčení poprvé zaku‑
sil jako sekundán ve Fričově komedii
Škola základ života (1938) a postavy
gymnazistů ho neminuly ani v dal‑
ších „študáckých“ komediích Ces
ta do hlubin študákovy duše (1939),
Studujeme za školou (1939), Prosím,
pane profesore! (1940) a dalších fil‑
mech (Zlaté dno, 1942). Hrál však
i jiné chlapecké postavy: pihovatého
ševcovského učedníka Pepíka zvané‑
ho Zrzek, kamaráda titulních hrdinů
(V. Ferbasová a E. Gerová) v Šléglově
adaptaci periferního humoristického
románku Josefa Skružného Venoušek
a Stázička (1939), pikolíka Ferdu ve
Špelinově konvenční společenské ve‑
selohře Adam a Eva (1940) i v Čápově
komedii Panna (1940), všemi mastmi
mazaného mlynářského učně Pepíka
v Cikánově adaptaci Tůmových hu‑
moresek Z českých mlýnů (1941), od‑
ložené dítě Franciho, kterého se ujala
dvojice cirkusových artistů (V. Buri
an a J. Marvan) v Burianově, Šléglově
a Bromově komedii Ulice zpívá (1939),
syna zahradníka Kozla (B. Prchal)
v Cikánově veselohře Příklady táhnou
(1939) a několik dalších. Několikrát se
mu v tomto počátečním období na‑
skytla možnost prokázat jisté herec‑
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ké kvality v hodnotnějších filmech.
Ve Vávrově zfilmování novely K. M.
Čapka Choda Humoreska (1939) ztě‑
lesnil patnáctiletého hudebně nada‑
ného Hynka Hupku (později převzal
tuto postavu v dospělém věku L. Bo
háč), který se nedokázal rozloučit
s milovanými houslemi. Svou div. roli
Prokopa Kolínského (jeho otce hrál
stejně jako na scéně Národního diva‑
dla F. Smolík) si zopakoval v Borské‑
ho film. verzi Tylova dramatu Paličo
va dcera (1941). Režisérovi Františku
Čápovi se typově hodil do filmu Mlhy
na Blatech (1943) podle románu Karla
Klostermanna v roli nesmělého syn‑
ka přísného sedláka Josefa Potužáka
(Z. Štěpánek), snažícího se poctivě
odolat svodům pytláckou vášní naru‑
šeného čeledína Vojty (R. Hrušínský).
Do vesnického prostředí je situován
také Krňanského dramatický příběh
Žíznivé mládí (1943), v němž byl do‑
mnělým synem chudého chalupníka
Marka (L. Boháč) a jeho ženy Adély
(H. Bušová). Jeho skutečným otcem
přitom byl bohatý sedlák Navrátil
(V. Leraus), jenž prožíval první lásku
k Lidušce (S. Májová), dceři chudého
převozníka Krále (J. Plachta). Jinou
roli vesnického chasníka, tentokrát
z rodiny pracovitého dřevaře Caga‑
ly (J. Vojta), mu přinesl další Čápův
film Děvčica z Beskyd (1944). Podob‑
né postavy jinochů a mladých mužů
na prahu dospělosti začal vytvářet
i po osvobození: mladičký odbojář
Frantík Svoboda ve Wassermanově
okupačním dramatu Nadlidé (1946),
bratr loupežníka Nikoly (G. Nezval)
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v Krňanského adaptaci románu Ivana
Olbrachta Nikola Šuhaj (1947), lod‑
ník Lojza Brůha zvaný Štěně v Čápo‑
vě psychologickém dramatu Znamení
kotvy (1947) a partyzán Jirka v Čápo‑
vě partyzánském dramatu Bílá tma
(1948). Režisér Václav Krška se ho
pokusil obsadit do postav historic‑
kých: mladý skladatel Bedřich Sme‑
tana v Revolučním roku 1848 (1949),
lékař Josef Thomayer, přijíždějící do
Litomyšle uzdravit nemocný zrak
Aloise Jiráska (E. Cupák) v Mladých
letech (1952). Ovšem s půvabem chla‑
peckých rolí definitivně odešla i Sala‑
čova film. popularita. Po epizodních
rolích brigádníka v Lipského a Strejč‑
kově komedii Slepice a kostelník
(1950), skladatele Rudolfa v Myzeto‑
vě hudební komedii Písnička za groš
(1952), rekreanta s kytarou (zazpíval
Vačkářovu píseň Kytička bílá) v Ze‑
manově odborářské komedii Anděl
na horách (1955) a vojína Franty v Se‑
quensově dramatu Neporažení (1956)
se na deset let vzdálil film. ateliérům.
Od poloviny 60. let se znovu začal ob‑
jevovat v malých a epizodních film.
postavách z různých epoch, které vy‑
tvářel až do smrti. Hrál třeba ženicha
(Slečny přijdou později, 1966), přísluš‑
níka VB (Dva tygři, 1966), fotbalové‑
ho fanouška (Ženy v ofsajdu, 1971),
vedoucího prezidentské kanceláře Ja‑
romíra Smutného (Dny zrady, 1973),
advokáta (Tři nevinní, 1973), exekuto‑
ra (Lásky mezi kapkami deště, 1979),
archiváře (Kam zmizel kurýr, 1981),
myslivce (Křtiny, 1981), tv. reportéra
(Příště budeme chytřejší, staroušku!,
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1982), leidenského profesora (Puto
vání Jana Amose, 1983), lékaře (Mra
venci nesou smrt, 1985), policejního
písaře (Veronika, 1985), notáře (Pro
kletí domu Hajnů, 1988). Výrazněji na
sebe upozornil jen úlohou všetečného
a dotěrného souseda Píchy v Matulo‑
vě psychologické kriminální morali‑
tě Muž na drátě (1985). Ojediněle se
objevoval také na tv. obrazovce, např.
v inscenaci Proces s vrahy Martynové
(1988) a v seriálech 30 případů majo
ra Zemana (1974–79) a Chlapci a chla
pi (1988). Salač se zapsal i do historie
naší populární hudby, zejména jako
první interpret evergreenu Zdeňka
Petra a Vladimíra Dvořáka Píseň pro
Kristinku z hudební komedie Sto du
kátů za Juana. V jeho podání zazně‑
la píseň v rozhlasové premiéře (1953)
a na gramofonové nahrávce (1954).

SALIVAROVÁ Zdena, vl. jm. Zdenka
Josefa Salivarová (* 21. 10. 1933 Pra‑
ha) – spisovatelka; manželka spiso‑
vatele Josefa Škvoreckého (* 1924).
Pochází z rodiny pražského naklada‑
tele a knihkupce. Od třinácti let zpíva‑
la v dětském rozhlasovém pěveckém
souboru Bohumila Kulínského a po
maturitě byla zpěvačkou v Čs. státním
souboru písní a tanců (1952–62), zpě‑
vačkou a herečkou v divadle Paravan
(1962–65) a Laterně magice (1959–61,
1968–69). Během studia dramatur‑
gie na FAMU (1965–68) vytvořila dvě
výrazné role ve filmech příslušníků
nové vlny: veselá bruneta Eva v Něm‑
cově podobenství O slavnosti a hos
tech (1966) a podváděná nevěsta Anna
v Schormově tragikomickém podo‑
benství Farářův konec (1968). Roku
1969 emigrovala s manželem do Ka‑
nady, kde v Torontu založili významné
exilové nakladatelství 68’ Publishers
(1971). Vedle nakladatelské činnosti se
věnovala vlastní literární tvorbě; je au‑
torkou prozaických knih Pánská jízda
(1968), Honzlová (1972) a Nebe, pek
lo, ráj (1976). Roku 1990 byla společ‑
ně s manželem vyznamenána Řádem
bílého lva za zásluhy o českou litera‑
turu ve světě.
SALZER František (* 30. 8. 1902 Suši
ce, okres Klatovy, † 23. 12. 1974 Pra‑
ha) – herec a režisér. Absolvoval Stát‑
ní konzervatoř v Praze (1924) a ještě
za studií začínal jako elév v Národním
divadle v Praze (1921–24). Pak se za‑
měřil hlavně na činoherní režii v di‑
vadlech v Olomouci (1924–30) a Pra‑

