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PŘEDSTAVENÍ JEŠTĚ NENÍ DEFINITIVNÍ
O rozhovor jsme požádali režisérku představení Maryša Divadelního souboru Domu kultu-
ry Krupka paní Janu Urbanovou.

Proč jste si vybrali právě Maryšu?
Dá se říci, že Maryša nám byla téměř vybrá-
na. Dělali jsme svého času se souborem Havlo-
vu hru Odcházení a obrátil se na nás Ústav pro 
kulturně – výchovnou činnost s tím, že uvažu-
je o představení vhodném na oslavu výročí re-
publiky do Českého domu do New Yorku. Už 
jsme za sebou měli řadu vystoupení s Odchá-
zením a oni říkali, že by se tam ta hra hodila. 
Bohužel jsme však již tuto věc nehráli, proto-
že nám zemřel hlavní představitel.

Proč jste to neřešili alternací?
Amatérské divadlo není pouze o tvorbě před-
stavení. Je to i záležitost srdeční, záležitost přá-
telská, záležitost vztahů. Už jsme si prostě ne-
uměli představit, že by za Pepíčka Bartáka hrál 
někdo jiný. Lidé v amatérském divadle spolu 
tráví spoustu hodin, které jsou nenahraditelné.

Takže jste místo Odcházení zvolili Maryšu?
Bylo nám řečeno, že by bylo dobré, kdyby-
chom udělali nějakou českou klasiku. Pro nás 
bylo velikou ctí, že nás oslovili. Velmi jsme si 
vážili toho, že náš soubor má takové renomé. 
Uvažovali jsme nejprve o Havlových aktovkách 
a pak také o Maryše. Nakonec jsme se rozhod-
li pro Maryšu. Přece jenom je to skvost české 
dramatiky. Vím, že je naše hra určitým způso-
bem okleštěná. Prošla jsem spoustu scénářů, 
které byly nabídnuty k inscenování. I Národ-
nímu divadlu. Bylo to skutečně mnoho verzí. 
Všude však bylo okolo třiceti herců. Byli tam 

děti, rekruti a další postavy. Nakonec jsme našli 
úpravu brněnského dramaturga Černína, která 
nám v počtu lidí vyhovovala. I z toho důvodu, 
že jsme do Spojených států vlastně nemohli 
dovézt žádnou velkou výpravu.  

Představení vzniklo u příležitosti oslav 
100. výročí republiky. Bylo díky tomu ji-
né než ostatní vaše představení?
Je to naprosto stejná práce. Každé představe-
ní, které připravujete, potřebuje stejnou odpo-
vědnost. Neustále si uvědomujete, že přichá-
zíte před lidi, abyste jim něco dal. A je úplně 
jedno, jestli je to klasika nebo současná zále-
žitost. Vždycky jde o to, abychom představe-
ní dali to, co jsme schopni přenést jako dar či 
obohacení mezi diváky.

Přečetl jsem si v programu, že premiéru 
jste měli v New Yorku...
Premiéru jsme měli asi pět dní před tím. Sho-
dou okolností u nás pár měsíců před tím, než 
jsme měli jet, zavřeli kvůli rekonstrukci dům 
kultury. Nemohli jsme tedy zkoušet na jevišti. 
Zkoušky probíhaly jen na podlaze. Věděla jsem, 
že alespoň jednou musím vidět představení 
v klasickém divadelním prostoru. Obrátila jsem 
se tedy na teplické divadlo s prosbou, zda by-
chom si tam mohli udělat nějaké zkoušky. Pan 
ředitel nám vyšel vstříc s tím, že jednu zkouš-
ku nám dá zdarma, když odehrajeme předsta-
vení. Byli jsme velmi rádi. Zjistili jsme, že jedna 
zkouška nestačí a dokoupili si další. Premiéru 
jsme pak měli v Teplicích pár dní před tím, než 
jsme odlétali.

Bylo to úspěšné představení?
Velmi mě překvapilo, že přišlo velmi mnoho di-
váků. Nevím, odkud se vzali, protože na amaté-
ry o prázdninách moc lidí běžně nechodí. V di-
vadle je sto šedesát míst a diváků přišlo ještě 
o dvacet víc. Až další představení bylo v Ame-
rice, pak bylo ještě jedno na podzim a to, co 
jste viděl tady v Rakovníku bylo čtvrté v pořadí.

Pro koho jste vlastně v New Yorku hráli?
Zahajovali jsme oslavu v Českém domě. A vlast-
ně jsme neměli vůbec žádný vliv na to, jaké při-
šlo publikum. Jednalo se především o diploma-

ty, představení bylo pouze pro zvané. Vidělo 
nás tam pouze několik desítek lidí. Zajímavé 
však bylo to, že ve stejnou dobu bylo v New 
Yorku nějaké zasedání, kterého se zúčastnili 
i někteří čeští senátoři. Bylo velmi milé, že nás 
potom vyhledali a strávili s námi večer. Snad 
se jim to líbilo.

Neuvažovali jste o tom, že byste Maryšu 
hráli v nářečí?
Uvažovali. Už proto, že úprava, kterou jsme zís-
kali z Brna, v nářečí byla. Jenomže, ono to ná-
řečí jde dost špatně do pusy. A než dělat před-
stavení ve špatném nářečí, kdy je slyšet, že to 
není naše řeč, rozhodli jsme se jej převést do 
běžné češtiny. Uvažovala jsem o tom, zda to 
není přílišný zásah do hry a konzultovala to 
s panem profesorem Císařem. On mně v pře-
vedení textu nezabránil a říkal, že by to nemě-
lo být na závadu.

Co přijde po Maryše? Zase nějaká klasic-
ká hra?
Maryša byla vlastně naše první tradiční diva-
dlo a nebýt geneze představení, o které jsem 
mluvila, asi bych si po tomto titulu netroufala 
sáhnout. Je to skvost, na kterém si brousili zuby 
velké osobnosti a úžasné divadelní spolky a já 
bych si asi do podobné konkurence netrou-
fala vstoupit. Na to, co bude dál se mě zatím 
neptejte. Stále dohráváme Maryšu. A doplňu-
jeme ji dalšími a dalšími drobnosti. Naše před-
stavení je ještě stále ve stádiu tvorby. Uvažuji 
například o překostýmování některých postav. 
Nic ještě není definitivní.

Jan Švácha
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Divadelní spolek Tyl Říčany

Pavel Kohout: Válka ve třetím poschodí
Divadelní spolek Tyl z Říčan zahájil 43. Wintrův Rakovník uvedením inscenace aktovky Pavla Ko-
houta Válka ve třetím poschodí v režii Davida Kulhana. Hra je součástí trilogie aktovek s názvem 
odkazujícím k povídkám Jana Nerudy (Život v tichém domě), které P. Kohout napsal již jako nor-
malizačním režimem proskribovaný autor v letech 1970–1973. Jednoaktová komedie Válka ve 
třetím poschodí se odehrává v ložnici manželů Bláhových, kde jedné noci znenadání vypuknou 
vojenské manévry. Roztáčí se absurdní mašinérie, které se rozespalá dvojice marně snaží čelit 
prostou logikou a zdravým rozumem. Původní aktovka se odehrává v kulisách tzv. normalizač-
ního období. Po listopadu 1989 ji P. Kohout v roce 1999 přepracoval a její děj situoval do sou-
dobého postkomunistického světa, jako podobenství o aroganci moci a manipulaci druhých.

Navzdory absurdní situaci, kterou hra líčí, se ne-
jedná o absurdní drama v pravém slova smyslu. 
Jde o modelovou hru, v níž sám autor přede-
pisuje ztvárnění několika rolí jedním hercem, 

a tím nepřímo odkazuje k využití stylizova-
ných výrazových prostředků. Režisér inscena-
ce si vědom toho, s jakou předlohou pracuje, 
budoval inscenaci prostředky stylizace a niko-

liv realistického, psychologicky motivované-
ho herectví, které bývá obyčejně výhodné při 
inscenování absurdní dramatiky. Jinak funkční 
výprava je zpracována v realistickém duchu, 
v kostýmní složce (např. uniforma Policisty) je 
to však spíše na škodu. Autorem předepsané 
(pro inscenátory nákladné) ničení součástí by-
tu střelbou, je vyřešeno především zvukovým 
plánem, což neubírá nic z potřebného divác-
kého vjemu. Míra stylizace je v inscenaci růz-
ná, její sjednocení, potažmo prohloubení, by 
patrně ještě podtrhlo velice dobrý inscenač-
ní výsledek.

Režii se daří s vcelku vyrovnaným herec-
kým kolektivem vytvářet potřebné dramatic-
ké situace. Hereckého úkolu se nejlépe zhosti-
la Hana Mondscheinová v roli Manželky. Velice 
slušný výkon předvedl Petr Dušek v roli man-
žela JUDr. Emila Bláhy, poznamenaný v první 
části hry nadbytečnou psychologizací posta-
vy. U představitelů, kteří hrají několik postav, 
by neškodila větší variabilita výrazových pro-
středků při ztvárnění jednotlivých rolí. Patrně 
by k tomu napomohlo i uvědomění si a důsled-
né plnění tzv. řídících úkolů v té které postavě.

K úvaze je použití závěru Beethovenovy 
Deváté symfonie („Všichni lidé budou bratři“) 
ve finále hry, byť je autorem předepsáno. Vý-
znamové vyznění inscenace se totiž dostává do 
jiné dimenze, než hra sama nabízí.

Wintrův Rakovník 2019 byl zahájen důstoj-
ně. Viděli jsme inscenaci založenou na neob-
vyklé dramaturgické volbě a poučené práci re-
žiséra.

Milan Strotzer

Mocenské struktury dovedou s člověkem zavorat
Rozhovor s režisérem Divadelního spolku Tyl Říčany Davidem Kulhanem.

Co Tě vedlo k výběru právě Kohoutova 
textu?
Náhodně mě na něj upozornil známý. Jsou to 
původně tři aktovky a dostal jsem doporučení, 
abych si je přečetl. To jsem udělal, dvě se mi ne-
zdály, ale tahle mi připadala inscenovatelná. Pro-
to jsem si ji vybral a uvedli jsme ji takto samo-
statně, ne v původním celku všech tří aktovek.

Měl jsi předtím nějakou režijní zkušenost 
s žánrem absurdního dramatu?
Ne, já jsem novic. Tohle je můj druhý režijní po-
čin, první byla pohádka. Tohle je moje první 
představení pro dospělé. 

Bylo těžší než pohádka? 
Myslím, že když se k tomu přistupuje poctivě, 
tak to vlastně žádný velký rozdíl není. Pohádka 
byla o něco akčnější, tohle je spíš konverzační 
záležitost, takže jde hlavně o to, najít v textu, 

co je potřeba na jeviště dostat. Ale co se tý-
ká přístupu, nějaké poctivosti, to je, myslím si, 
úplně stejné. 

Co je pro Tebe hlavním tématem hry?
Že s lidmi se dalo a dá manipulovat a vlastně 
stačí strašně málo, aby člověka mašinérie mo-
ci dokázala dostat až do neuvěřitelných konců. 
Ten zdvihnutý prst nad tím, že se nám kdykoli 
může stát téměř to samé, i když tady dovede-
né do absurdna. Vládnoucí a mocenské struk-
tury dovedou s člověkem neuvěřitelně zavorat. 
Vzhledem k naší mezinárodní situaci, která je 
taková, jaká je, může člověk počítat relativně 
se vším. Na světě není mír a nikdy nebyl, takže 
je v tom i pacifistické poselství. 

Prošel text zásadními úpravami?
Hra byla v původní verzi napsaná v sedmdesá-
tých letech, pak ji autor v devadesátých letech 

ještě aktualizoval 
pro nové politické 
rozvržení. V původ-
ní verzi například 
vystupoval mís-
to Švýcara západní 
Němec. My jsme nic 
nepřepisovali, jen 
jsme škrtali. Od au-
tora je dokonce pře-
depsané i množství 
herců, kteří tím pádem hrají více postav. Tahle 
možnost se mi líbila, je to příležitost pro herce. 
Je i působivější, když se na jevišti střídají dva li-
dé a pořád tlačí a tlačí, a nakonec se doktor Blá-
ha změní v toho Švýcara. Jsou oba v naprosto 
stejné situaci, jen zrcadlově. To se mi zdálo moc 
pěkné. Bylo samozřejmě těžké pro herce, aby 
každá postava byla nějaká, měla nějaký charak-
ter. Tam se dlouho hledali. Ale nakonec to do-
padlo celkem podle mých představ. 

Petra Slížková



Divadelní soubor DK Krupka

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
Divadelní soubor DK Krupka se rozhodnul ke stému výročí Československa (české státnosti) 
nastudovat v režii Jany Urbanové inscenaci podle textu Aloise a Viléma Mrštíkových Maryša. 
Proč ne? Trefa do černého! Vždyť se jedná snad o nejvýznamnější českou hru všech dob, kte-
rá výrazně vyčnívá z české dramatické provenience, v realistickém gardu po boku Preissové 
Gazdiny roby a Její pastorkyně či (později) Jiráskovy Vojnarky. Jestliže soubor zvažoval k této 
příležitosti uvést hru z kánonu českého dramatu, je nutné vyzdvihnout samotný dramatur-
gický výběr hry, když si soubor pod vedením režsérky Jany Urbanové zvolil rovnou ten nej-
základnější pilíř české dramatiky. Hru, která v sobě nese (bohužel snad neměnné – jak víme 
po více než sto letech od vzniku hry) rysy moravské/české povahy, nebál bych se však toto 
určení rozšířit o povahy obecně lidské. Podobný příběh se mohl odehrát kdekoli a kdykoli na 
světě. A k základním vztahovým a tragickým rovinám hry inscenátoři zřejmě mířili. Jejich in-
scenace se odehrává sice ve vesnickém prostředí, ale bez bližšího časového a místního určení. 

Na druhou stranu se soubor tímto výběrem 
vrhnul všanc velkému riziku, neboť si musel 
uvědomovat, že jeho inscenace bude srovná-
vána s mnoha předchozími inscenacemi, mu-
sel vědět, že divák bude v tom případě v jeho 
inscenaci hledat důvody, proč si vybral právě 
tento ikonický text. A že bude hledat (pravdě-
podobně nejen členové "poroty"), proč by prá-
vě tento text měl zaznít v této době a v jeho 
podání. Je to u těchto významných textů vždy 
ošemetnější v tom, že divák obvykle pak oče-
kává, že se dozví skrze notoricky známý text 
něco nového – že uvidí skrze tento text (texto-
vý předpoklad k inscenaci) jasnou, se součas-
ností korespondující výpoveď, nebo alespoň 
něco nového, co ještě s tímto textem nezažil 
(zvláště na divadelních přehlídkách vždy před-
pokládám účast zkušeného a divadelně zain-
teresovaného publika). Rázné interpretace ani 
nového pohledu se nám ovšem při/po před-
stavení Maryši myslím nedostalo. Ale i pietní 
přístup k textu může být cenný, zvláště pokud 
je evidentí, že tvůrci žádnou ze složek inscena-
ce vědomě nepodcenili a přistoupili k tomuto 
klenotu české dramatiky velice poctivě, snad 
i s otevřeným vědomím k většině témat, které 
hra samotná nabízí; ovšem více v nabízeném 
konceptu než v samotné realizaci. 

Inscenace z Krupky není inovátorská, je z ní 
však cítit pokoru před textem. Přehnaná poko-
ra ovšem možná souboru svázala ruce ve vět-
ším rozmachu. Ovšem v rozmachu kam? Nej-
více si kladu otázky po zacílení inscenace, co 
vlastně chtěli inscenátoři na půdorysu Maryši 
vyprávět. Osobní výpověď mi není zcela jasná 
– a holt u takového titulu ji očekávám (možná 
moje chyba nebo jsem měl očekávání přehna-
ná). Až ex post mi při diskusi s kolegy Schej-
balem a Strotzerem došlo, že ve středu zájmu 
tvůrčího týmu pod vedením Jany Urbanové 
byla ústřední dramatická linka nenaplněné, 
tragické lásky Maryši a Francka. Redukce tímto 
směrem je samozřejmě možná, přestože Mrští-
kových hra je mnohem bohatší – také příběhy 
dalších postav (a celé zobrazované společnos-
ti) v inscenaci probleskují, ovšem jsou pouze 
naznačeny, možná i kvůli hereckým mantine-
lům souboru. Ale dobře, je možné se při insce-
nování Maryši zaměřit hlavně na tuto dějovou 
linku. Ovšem šlo u mě o domněnky v interpre-
taci až po zhlédnutí inscenace, ne při jejím sle-
dování. Přičítám to nedostatečnosti režijní ak-
centace hlavních motivací postav, proč se kdo 
zachová právě tak, jak se zachová; je to zřejmě 
dáno nedotažením dramatických situací a je-
jich point. Příkladem budiž už jedna z prvních 
situací hry, kdy po sedlácké přetahované Vávry 
a Lízala (situace o moci peněz, kterou dle pro-
gramu soubor chtěl akcentovat – ovšem dařilo 
se to jen ve slovech, nikoli v dramatickém jed-
nání) přichází na scénu "trn v oku" Francek, kte-
rý je v tíživé situaci blížícího se odchodu na voj-
nu, chudý mladík, mladík zamilovaný do snad 
hlavní krásky vesnice, navíc z bohatého rodu, 
do Maryši. Lízal jím opovrhuje, to na scéně vi-
díme (v minimalistickém pojetí, režijním i he-
reckém), zástupným prvkem jejich dramatické-
ho souboje, nejen slovního, je zde "hůlčička", 
kterou Francek Lízalovi vytrhne a mrští s ní ně-
kam opodál (v rámci scény někam do černých 
divadelních šál), dál si tyto postavy "něco do-
řeknou", Lízal si ani nevšimne Franckova pro-
tiútoku, dále chodí bez hůlky, jakoby ji nepo-
třeboval (a přitom se k ní předtím choval jako 
ke svému nedílnému artefaktu, bez kterého 
nemůže zdravotně existovat), ale především 
herec nezkomentuje – jakožto Lízal před Váv-
rou – co se mu právě stalo, jak se k dané situ-

aci zachovává. To není zřejmé. Tudíž další jed-
nání postavy Lízala nevychází z předem rozvité 
situace, zaměřuje se dále na sebe sama a jeho 
počty s majetkem. Ale "vetřelcem" se dále ne-
zabývá. Přitom onen "vetřelec" byl spouštěčem 
dalšího dění. A pokud "vetřelec" Francek dále 
nehraje větší roli v Lízalově uvažování, podrý-
vá to významy a motivace v přemlouvání Ma-
ryši ve 2. dějství, aby si vzala Vávru (dále ne-
ní jasné, jak se vyvíjí Lízalova partie – a o co 
v ní především vlastně šlo, ani to, jestli v ní hra-
je větší roli nějaká Dáma – Lízalka, byť Lízalka 
v podání paní Panenkové nese s sebou atributy 
dominantní ženy, tedy i toho, že by divák mo-
hl vnímat, že matriarchát má zde prim). Bohu-
žel, pokud už v expozici hry pominu dramatic-
ké detaily a jemné motivace postav, obtížně se 
pak patřičně dramaticky rozvíjí děj hry dál. Ro-
diče Lízalovi přijdou o jeden z možných impul-
sů k nátlaku na Maryšu, aby si vzala ona Vávru. 
K tomu, proč ona nakonec ke sňatku svolí, chy-
bí patřičný nátlak rodiny/společnosti (k pocho-
pení Maryši, proč by to měla udělat, nepomů-
že ani Stařenka, která navíc v inscenaci působí 
věkově mladší než Lízalka, což je trošinku pro-
blém – jelikož inscenační úzus se celou dobu 
nese v duchu realistickém). 

Bratři Mrštíkové napsali svoji hru v roce 
1894, zasadili ji do vesnického prostředí včet-
ně bohatého folklorního koloritu, ale centrem 
jejich zájmu byly mezilidské vztahy a sociální 
rozvrstvenost společnosti na jednom malém 
místě, inspirací byl reálný příběh z vesnice po-
blíž Brna, z Těšan (o osudech Marie Horákové, 
Mrštíkových předobrazu Maryši, bylo napsá-
no dost). 

Mrštíkové povýšili tragický příběh zakáza-
né lásky a ne/možnosti vzepření se dobovým 
konvencím (nejen náboženským, spíše pova-
hovým – i v jiných dílech se Mrštíkové zabýva-
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PROGRAM

Čtvrtek 14. března 2019
Tylovo divadlo, 14.00–15.30 hodin
Pavel Kohout

HAŠLER
Divadelní soubor Jiřího Voskovce Sázava

Tylovo divadlo, 19.00–20.40 hodin
Jules Verne, Václav Tintěra

KARPATI
Slánská scéna Slaný

Pátek 15. března 2019
Tylovo divadlo, 10.00–11.00 hodin
Petr Matoušek

VÁVRA aneb VŠECHNO 
CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT 
O MARYŠE a báli jste se 
Mrštíků zeptat
Divadýlko na dlani Mladá Boleslav

Tylovo divadlo, 19.00–21.15 hodin
Ray Cooney

NERUŠIT PROSÍM aneb 
DVOUPLOŠNÍK V HOTELU 
WESTMINSTER
Dobřichovická divadelní společnost

Sobota 16. března 2019
Jeviště Tylova divadla, 10.00–10.20 hodin
Jiří Cinkeis

PÁR BLBOSTÍ DO ŽIVOTA
Občanská vzdělávací jednota 
„Komenský“ v Choceradech

Tylovo divadlo, 14.00–15.10 hodin
John Morgan Evans

PĚT DCER
Bazilišek benátský Benátky nad Jizerou

Jeviště Tylova divadla, 19.00–20.15 hodin
Bohumil Hrabal

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
DS Ty-já–tr\Hrobeso Praha

Foyer Tylova divadla, 23.30 hodin

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
A ZAKONČENÍ PŘEHLÍDKY

li obecnými povahovými rysy tehdejšího oby-
vatelstva; povahy se nezměnily – i díky tomu 
zůstává jejich dílo stále živé) nad banální his-
torku z černé kroniky tím, že dokonale rozpra-
covali dramatické situace a jednotlivé postavy, 
ale přidali nad to všechno ještě pod dějové lin-
ky hry emocionální složku, kterou ukryli do ná-
řečí, kterým postavy v dramatických dialozích 
jednají, do nářečí nejednoznačného, smyšlené-
ho – vycházejícího ze směsi hned několika ná-
řečí moravské oblasti, ponejvíce poblíž z vesnic 
poblíž Brna, z Moravského Slovácka i z Hané 
(a dalších). Jazyková složka hry nese s sebou 
významnou část její kvality, nejde o nářečí sa-
motné, je to složka vnitřně hmatová, dotýká 
se diváka i herců představujících jednotlivé ro-
le svým vnitřním smyslem, pobízí k vniřnímu 
prožívání příběhu. V inscenační tradici Mary-
ši známe celou řadu inscenací, kdy inscenátoři 
tuto složku popřeli, ať už z jakýchkoli důvodů 
(proměňovalo se to z uměleckých i ideologic-
kých důvodů), ovšem obvykle s hlavním cílem 
odfolklorizování hry, s převedením příběhu ji-
nam, nebo ryze do vztahových rovin. To ale ne-
ní úplně případ souboru z Krupky – ten se roz-
hodnul jazykovou složku (podle mého názoru 
nedílně spjatou s dramatičností příběhu) pře-
vést do jazyka hovorové češtiny, bez toho, aniž 
by jeho inscenace rezignovala na složku folkor-
ní či obecně vesnickou. Což je další z mých jen 
letmo výše předestřených otázek: Proč se in-
scenátoři zbavují jednoho z významotvorných 
prvků inscenace? Zvláště pokud s folklorem, 
především v hudební složce, pracují. A pracu-
jí s ním scénicky úsporně a výborně: jeden ná-
pěv o pár sekundách dokáže zastat celou řadu 
rekrutů v prvním dějství, například. 

Až po diskusi nad představením jsem se 
dozvěděl detaily o inscenaci, která byla záro-
věň vytvořena vzhledem k pozvání do New 
Yorku, po trase Českých center. Pokud se tak 
stalo, mám radost za amatérské divadlo, že 
mohlo reprezentovat českou divadelní kulturu.

Kdybych měl být závěrem kritický (a přitom 
si vážit odvahy i upřímnosti kolegů z Krupky), 
musel bych říct, že Urbanové a Krupky velmi 
dobře zamýšlený dramaturgicko-režijně kritic-
ký koncept (vycházející prý z úpravy Zdeňka 
Černína, který Maryšu inscenoval snad třikrát/
čtyřikrát) nedošel patřičného inscenačního 
provedení, především v režijně-herecké rea-
lizaci. A kdybych chtěl být co nejpozitivnější, 
musel bych říct: Jako milovník Maryši jsem Ma-
ryšu opět rád viděl na scéně a rád jsem o ní ale-
spoň chvíli přemýšlel. 

Zdeněk Janál


