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Už nějaký ten týden procházíme do své kanceláře, která 
se nachází v přízemí sezemické radnice, kolem velkých 
stojanů, které podávají základní informace o životě, hr-
dinství a smrti kapitána Alfréda Bartoše, velitele výsad-
kové skupiny SILVER A, která byla zapojena do atentátu 
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydri-
cha. Od tohoto atentátu a od smrti kapitána (plukovní-
ka in memoriam) Bartoše uplynulo 80 let. A proč jsou 
tyto tabule zrovna na sezemické radnici, když se atentát 
udál v Praze? Protože Alfréd Bartoš v Sezemicích vy-
růstal a vystudoval měštťanku, než ho vítr zavál mimo 
jiné do Francie, Tuniska, Anglie a zpět do Protektorátu 
Čechy a Morava, kde ve věku pouhých 25 let v Pardubi-
cích ukončil svou životní poutť. Více vám o životě tohoto 
muže vyprávět nebudeme, protože kdo ho nezná, ten 
nedával pozor při hodinách dějepisu. Místo toho vás 
pozveme, až budete mít cestu přes Sezemice, podívat se 
na jeho bustu, která se nachází před radnicí.
 Nicméně, kapitán Alfréd Bartoš nás přivedl k my-
šlence, kolika dalšími jmény hrdinů a osobností dob 
minulých se může náš region pochlubit. A je jich tolik, 
že to vystačí na celý seriál, tak tady máme první, resp. 
druhé jméno:

Jaromír Vomáčka
Jaromír Vomáčka se narodil v městě Dašice dne 23. 
3. 1923 do rodiny účetního. V Dašicích se nejen naro-
dil, ale chodil i do obecné školy, následně pokračoval 
ve studiu na reálce v Pardubicích, kde odmaturoval. 
Už od mládí se věnoval hře na klavír a muzikantskou 
kariéru započal v 17 letech v kavárenské kapele Jaro-
slava Mangala v Pardubicích, kde hrál až do konce 2. 
světové války. Jaromír byl multiinstrumentalista, kromě 
klavíru hrál i na housle, harmoniku a příležitostně na 
trubku, později i na virbl, a měl i notnou dávku kome-
diálního talentu, který uplatňoval na jevišti. Po otevření 
vysokých škol, Jaromír studoval na přání otce filozofii, 
ale nakonec dal přednost konzervatoři a dirigování, ale 
to už jsme z Pardubicka v Praze. Po absolvování vojny 
se oženil s dašickou rodačkou Valerií Rottovou, s kterou 
měl tři syny, manželství však vydrželo jen do doby, než  
Jaromír začal spolupracovat s Yvettou Simonovou,  
kterou si vzal po sedmi letech známosti, ale i toto man-
želství se rozpadlo. 

 Jaromír byl spolu-
zakladatelem Divadla 
Na zábradlí, kde dvě 
sezóny působil a byl 
jedním z autorů písni-
ček komedií Markéta, 
služka a já a Faust. 
Dokonce si roli Fausta 
sám zahrál. Hrál i v te-
levizních filmech Sed-
mikrásky, Ovoce stro-
mů rajských jíme. V roce 1958 se stal členem souboru 
Laterna Magika. Po sovětské okupaci v roce 1968 mu 
byla zakázána veškerá činnost kvůli protiokupační písni 
Běž domů Ivane. Zákaz činnosti ho mořil, zemřel na 
třetí infarkt ve věku 55 let dne 7. 7. 1978 v Praze.
 Mezi jeho nejznámější písně patří Já jsem zami-
lovaná a Zhasněte lampiony z roku 1960 pro Yvettu 
Simonovou, Vánoce, vánoce přicházejí! z roku 1962, 
Lékořice z roku 1965 pro Václava Neckáře, nebo pro-
tiokupační píseň Běž domů Ivane z roku 1968. Sklá-
dal i hudbu k televizním seriálům Kamarádi a Pan Tau,  
u Pana Tau i k jeho filmové verzi.
 Vzhledem k jeho humoru si neodpouštěl ani recese, 
mezi jeho nejznámější recesní příhody patří, kdy vyšpl-
hal v Egyptě již jako pán při těle s nemocným srcem 
na Cheopsovu pyramidu se svými houslemi v rukou  
a spustil pro překvapené turisty houslový koncert. Ne-
smíme vynechat ani jeho skladbu „Milostný dopis“,  
neboli koncert pro psací stroj, kdy Jaromír ve fraku  
virtuózně „zahrál“ na psacím stroji za doprovodu velké-
ho symfonického orchestru.
 Tak to je prozatím vše, snad vás osudy a umělec-
ká tvorba dašického rodáka zaujaly. Přejeme krásnou 
druhou polovinu letních prázdnin, a pokud máte tip 
na další jméno, které bychom v našem seriálu neměli 
zapomenout, můžete nám ho poslat na info.masrkh@
email.cz.

Informace pro článek byly čerpány z textu Vladimíra Sti-
bora: „Jaromír Vomáčka, skladatel a klavírista“, Dašické 
ozvěny, leden 2000 a textu Dáši Cortésové: „Jaký byl 
Jaromír Vomáčka“, Pozitivní noviny, prosinec 2008.

Zd
ro

j -
 fo

to
: w

w
w

.d
as

ic
e.

in
fo

https://www.vysoka-nad-labem.cz/aktuality/rozhledna-milir-je-opravena-otevirame-v-sobotu-9-cervence-v-11-hodin
https://www.facebook.com/events/1711025735919383/?__cft__[0]=AZUHnWq2QsZrKL1qbJAGe_sMoh2G_XzoZFI_h-8j8XGYBHebeSZXNZuxFjYc9QjwJC2LcHAm2yUGFr01OnCpyRpZXbShLFTQL02TBXglcdtOF5_5GKMUE4pjnxVOKolL5ZxaQCUAurIF8BUl63r3PjtCkht5f8LfAbStTEY7sLkkxICe4U_Afe6dk0z2im2CX6O0xP8anczT5CroV7H8elPv&__tn__=-UK-R

