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Unikátní záznam posledního setkání Ji řího Voskovce a Jana 
Wericha nyní i v mobilních telefonech 
Vzpomínky na mládí, studia a důležité okamžiky vlastního života, osobní 
zpověď a vzkaz vlastním potomkům i budoucím generacím od Jiřího 
Voskovce a Jana Wericha – to vše lze najít na nahrávce pořízené ve Vídni 
v roce 1974, kterou pod názvem Poslední forbína vydalo vydavatelství 
Supraphon. Dvě a půl hodiny rozhovorů dvou legend české kultury 
zveřejněných po dlouhých 38 letech jsou nyní dostupné ke stažení do 
mobilních telefonů na Audiotéka.cz.  

Amatérská nahrávka ze čtyř podzimních večerů ve Vídni roku 1974 zachycená na 
magnetofonovou pásku samotnými protagonisty se poprvé dostává k širší veřejnosti. 
Dosud nepublikovaný záznam z posledního setkání Jiřího Voskovce a Jana Wericha po více 
jak třech desetiletích vytáhl na světlo světa jeho majitel Karel Koliš, jenž ho získal od 
Werichovy dcery, Jany. Zásadními tématy Poslední forbíny jsou vzpomínky na mladá léta a 
studium na tzv. Křemencárně, vzpomínky na přátele Jana Masaryka a Julia Fučíka, 
fenomén Osvobozeného divadla i Werichovo zklamání z absolutní nemožnosti uplatnění se 
v době normalizace. 

Originální pásky s monofonní nahrávkou si odvezl Voskovec do Ameriky a není o nich již 
žádná zmínka. Tento kompletně profesionálně zrestaurovaný záznam, vydaný 
Supraphonem, pochází z kopie originální nahrávky. V Audiotéce je titul Poslední forbína 
dostupný k okamžitému stažení přes aplikace v chytrých mobilních telefonech nebo na 
webové stránce www.audioteka.cz ve formátu MP3. 

http://audioteka.cz/posledni-forbina-setkani-ve-vidni-1974,produkt.html 

 

Audioteka.cz nabízí majitelům chytrých telefonů a tabletů unikátní příležitost legálně 
stahovat české a slovenské audioknihy. Před nákupem mají uživatelé možnost 
poslechnout si krátkou ukázku nebo si stáhnout až několik desítek minut z nahrávky 
zdarma. Po zakoupení pak zůstává nahrávka navždy uchována ve virtuální Poličce 
s audioknihami. Ze své Poličky si může posluchač audioknihu opakovaně stahovat jako 
soubor MP3 do počítače anebo pomocí aplikace přímo do mobilního telefonu či tabletu. 
Uživatel tak nemusí myslet na zálohu zakoupeného souboru, ale vytváří si svou vlastní, 
vždy dostupnou, online knihovnu. 
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