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Tomáš Šťástka
redaktor MF DNES

PRAHA Když se herečka Vilma Ci-
bulková poprvé setkala s režisérem
MilošemHoranským ohledně insce-
nování Lidského hlasu v pražské Vi-
ole, shodli se, že v textu vůbec ne-
jde o telefonát. Slavná hra z pera Je-
ana Cocteaua je přitom postavena
právě a pouze namonologu zamilo-
vané ženy do sluchátka.

Bojím se srovnávání
„Netvrdím, že se proměňuje láska,
ale proměňují se naše vztahy. V
naší produkci o telefonát rozhodně
nepůjde, chtěli jsme se přiblížit
dnešku,“ potvrzuje Cibulková.
„Když ráno odcházíte do práce, ve-
dete vnitřní monolog s tím světem,
do kterého míříte. A pak už do něj
vstoupíte s něčím, co se vám ode-
hrálo v srdci. Na tom je postaven
náš příběh. Lidský hlas není jen ver-
bální projev, jde o vnitřní životní
stav,“ naznačuje herečka k novin-
ce, kterou ve čtvrtek uvede Viola
v premiéře.
Právě na této scéně přitom fran-

couzskou hru proslavila v roce 1971
nezapomenutelným výkonem Jaro-
slava Adamová v režii Josefa Henke-
ho. „Já jsem si zhruba v té době dě-
lala u nás na vsi panenky z polínek.
O existenci Lidského hlasu jsem nic
netušila, měla jsem ten svůj vnitřní
dětský, který mne vedl,“ směje se
Cibulková a upozorňuje, že se na
látku, kterou má zpracovat, nikdy
předem nedívá.
„Bojím se srovnávání. Možná to je

podprahový reflex, protože si mys-
lím, že každá taková práce vyžadu-
je autentičnost. Originalita tkví v
tom, že se nemusíte zaobírat tím,
kdo, jak a kdy to zpracoval. Pak se

dopouštíte vnitřního okleštění. S
každou divadelní prací začínám od
nuly – jako bych nic neuměla a nic
neviděla. A o tu originalitu se nikdy
nechci připravit,“ vysvětluje.
Specifické intimní prostředí Violy

Cibulkové problém nedělá. „Nero-
zeznávám velké a malé jeviště,
mým úkolem je hrát co nejlépe a je
mi jedno, zda je to pro šest set divá-
ků ve velkém klasickém kamenném
divadle, nebo zda mi divák, jak se

říká, vidí až do nosu. Důležité je ne-
vstupovat do jeho aury a aby on ne-
vstupoval do té mé. Metr ve Viole,
který nás dělí, mi stačí,“ říká hereč-
ka, pro kterou půjde už o třetí práci
na této scéně.
Přesně před osmnácti lety se tu

objevila s Miroslavem Etzlerem v
brilantním zpracování Villonových
balad Všechno jen do putyk a žen-
ským!
Je to ovšem poprvé, co Cibulková

spolupracuje s profesorem Horan-
ským. „Byl tomodel, který jsem do-
sud ve své praxi nezažila,“ vysvětlu-
je k přípravám trvajícím rok. „Po-
stup to byl přepůvabný, protože
jde o hru o lásce a pětiletém vzta-
hu. A délkou příprav jsme se s pa-
nemHoranským v podstatě takový-
mi partnery stali,“ dodává.
Po premiéře lze Lidský hlas ve Vi-

ole zhlédnout po Novém roce 15. či
22. ledna.

Metr od diváka stačí, líčí Vilma Cibulková

Co dělá člověka šťast-
ným? Kristýna Troneč-
ková se rozhodla hle-
dat odpověď v Izraeli,
v Bhútánu a na Islan-
du. Bádání shrnuje v
knize Cesty za štěstím.

Monika Zavřelová
redaktorkaMF DNES

PRAHA Během studia psychologie
si Kristýna Tronečková uvědomila,
že se neustále zkoumá, co je s člově-

kem v nepořádku, místo aby se v li-
dech podporovalo to dobré. Rozhod-
la se tak propojit dvě záliby – cesto-
vání a psaní – se studiem a vydala se
za hranice hledat podstatu štěstí.

Myslíte, že štěstí je teď ve společ-
nosti žádané téma?
Čím dál tím víc. Jsme ve fázi, kdy se
svýmmateriálním zajištěnímnemu-
síme každý den bojovat o přežití.
Soustředíme se na sebe a své štěstí.

Netkví však největší problém
právě v neustálém řešení vlastní
spokojenosti?
To je zajímavá myšlenka. Je pravda,
že u nás, na Islandu i v Izraeli se kla-

de velký důraz na individuální štěstí.
V Bhútánu je naopak velmi silný kon-
cept komunitního štěstí. Lidé se tam
nechovají jako individualisti, jednají
za společnost. Ohlíží se na to, co je
dobré pro ně i jejich souseda.

To musí být pro člověka, který
vyrostl v Česku, celkem šok.
Ano, ale v pozitivním slova smyslu.
Kdyby Bhútán neexistoval, musela
bych si ho vymyslet. Takmilé a laska-
vé lidi jsem nikde jinde nepotkala.

Jaké jsou zážitky z jiných zemí?
V každé zemi je nějaká dominantní
síla. Bhútán má sílu ducha, tamní
obyvatelé se běžně modlí hodinu

denně. V Izraeli panuje velká síla
mysli, lidé jsou tam otevření a inteli-
gentní. Na Islandu je to naopak pří-
roda, ze které lidé mohou čerpat
sílu. Existuje tam obrovská dynami-
ka a člověk se na ni musí naladit.
Navíc jsou tam velmi tolerantní. Ty
věříš ve skřítky? Tak si klidně věř.
Jsi homosexuál nebo muslim? Tak
buď.

Nehraničí to někdy až s ignorancí?
Ne, když se tam stane průšvih, po-
starají se. Stalo se mi, že jsem zasta-
vila na kraji silnice a dívala se do
mapy, kam dál jet. Za okamžik už u
mě přibržďovali Islanďani a ptali
se, jestli chci s něčím pomoct.

Nepocítila jste v tu chvíli klasic-
kou českou podezřívavost? Co
tím asi sleduje, že mi pomáhá?
Na Islandu ne, ale zažila jsem to
třeba v Turecku nebo v Nepálu. Je
to dáno asi prostředím a povahou
jednotlivých národů.

Zmiňovala jste dominantní síly.
Co je českou silou? Humor?
Možná. Je pravda, že když jsem
studovala v Norsku, měli jsme
předmět mezikulturní komunika-
ce. Učitel chtěl, ať řekneme, z
koho si nejčastěji děláme jako ná-
rod legraci. Norové mluvili o Švé-
dech, Francouzi o Angličanech a
my Češi? My jsme jim řekli, že si

nejradši utahujeme sami ze sebe.
Divili se.

Myslíte si, žemůžete českouná-
turu jednou knihou proměnit?
Samozřejmě že ne. Každýmusí za-
čít u sebe. Já jen otevírám obzory.
Chtěla bych ukázat, že se dá žít i ji-
nak. Možná by stálo za to přinést
sem trochu bhútánské mentality.

Cesta doBhútánu je finančně ná-
ročná. Není to při hledání štěstí
trochu paradox?
Pro turisty je to 250 dolarů na
den čili to není úplně málo. Chrá-
ní se tak a regulují množství turis-
tů.

Mirka Spáčilová
redaktorkaMF DNES

Pod názvem Pat a Mat: Kutil-
ské trampoty se do kin vracejí

staří známí s novou kolekcí domác-
kých katastrof. A již tradičně platí,
že pásmo jako celek působí mono-
tónně, kdežto jednotlivosti baví.

Od prkýnek po drony
Tentokrát se animovanému tande-
mu „zasekly“ už titulky, jež uvádějí
sedm premiérových epizod. Hned
u zahajovací Automyčky se člověk
přistihne, že je vždy znovu zvěda-
vý, co asi hrdinové zamýšlejí s hro-
madou prkýnek, proč vlečou další
kabel a odkud udeří pointa (zde
shůry). Následný Popcorn potěší
němohrou dvojice u televize, čitel-
nou od hororu po hokej. Létající
stroj propojí vysloužilý větrák smo-
derními drony, díky Nábytku si kaž-
dý osvěží vlastní sestavování podle
návodu. Asi nejvydařenější Palačin-
ky přiznávají odkazy k pohádkové
klasice Byl jednou jeden král, pou-
ze s obměněnou výbavou včetně na-
fukovacího bazénku, a konečně Fo-
topast i Sklizeň mapují zahrádkář-
ské starosti s úrodou jablek, opět
včetně důvěrně zažitých pomůcek.
Jednotící prvek dodají mezihry se-

stavené z momentek předešlé pří-
hody a fakt, že co chvíli přijde Pat či
Mat o čepici. Nicméně citelně chybí
jasná vůdčí linka jako loni u půvab-
ných Zimních radovánek; Kutilské
trampoty se vrší bez ladu a skladu.

Pat a Mat: Kutilské...
ČR 2019

Film

Děkankou FAMU
bude Slováková
Akademický senát zvolil nového dě-
kana Filmové fakulty AMU. Post ob-
sadí Andrea Slováková, která se vě-
novala hlavně dokumentu. Stávají-
cí děkan FAMU Zdeněk Holý skon-
čí v květnu 2020. (spa)

Úmrtí

Zemřela hvězda
série Will & Grace

Americká herečka Shelley Morriso-
nová, kterou proslavila postava slu-
žebné v seriálu Will & Grace, ze-
mřela ve věku 83 let. Hrála také ve
westernu Mackennovo zlato nebo
v romanci Jen blázni spěchají. (kul)

Divadlo

Soubor Loutky
v nemocnici hraje
Prodanou nevěstu
Soubor Loutky v nemocnici uvede
v sobotu v pražském Divadle Mi-
nor premiéru své inscenace Proda-
ná nevěsta. Představení, které se
vrací k tradici rodinného marione-
tového divadla poloviny 19. stole-
tí, má zpříjemnit adventní čas
hlavně dětským pacientům i senio-
rům. (kul)

Umění a starožitnosti
Slovenské obrazy prodáte nejlépe na Slo-
vensko. T.00421905659148, art@degas.sk208954

Knihy! Odkoupím velkou knižní pozůstalost,
Praha a okolí. Tel:603478873212093

Motocykly
Koupím Moto, Auta a Díly, Škoda, Octavia,
Tatra, Wartburg 311, JAWA, ČZ, PAV,
775262334211839

Prodám
Domácí česnek,fialový,ostrý+Mák modrý i
poštou Tel:604779185207674

Koupím
Koupím shozy a trofeje i celé sbírky. Tel.:
773 191 811, trofejeeu@gmail.com205329

TERA-VARI, MF-70, TZ4K, MT8 koupím T:

603 897 100207369

Koupím housle, violu, violoncello, kontrabas
i poškozené. T: 739907598211185

Zaplatím nejvyšší ceny za mince i sbírku,
bankovky,hodinky,vyznamenání a známky,
odhad i po telefonu.Tel: 602 802 040211727

Užitková vozidla
Koupím malotraktor TK, MT 8, Zetor, Teru
Vari. Tel:774125492 210746

Knihy a časopisy
Knihy! Odkoupím velkou knižní pozůstalost,
Praha a okolí. Tel:603478873212141

Sběratelství
Soudní znalec zdarma ocení obrazy, znám-
ky, dopisy, pohledy, mince, bankovky. Sbírky
i jednotlivosti též rád koupím a platím nejvyš-
ší ceny. Ihned, profesionálně, 24 hodin den-
ně. Tel: 608709299203273

Smutný monolog Vilma Cibulková ve slavné Cocteauově hře o partnerských vztazích. Foto: Viktor Kronbauer

OZNÁMENÍ O PŘEVODU POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI
SPOlEČNOST AXA ART VERSICHERUNG AG

A
Xl INSURANCE COMPANY SE

TÍMTO OZNAMUJÍ, ŽE společnost AXA ART Versicherung AG (dále „AXA ART“) a společnost
XL Insurance Company SE (dále„XlICSE“) se dohodly na návrhu podmínek fúze, podle nichž
společnost AXA ART hodlá v souladu s německým zákonem o přeměně obchodní společností
(Umwandlungsgesetz) a irskými předpisy o přeshraničních fúzích v rámci Evropských
společenství z roku 2008, v platném znění, sloučit veškerou svoji podnikatelskou činnost se
společností XLICSE (dále „fúze“). XLICSE je pojišťovna se sídlem v Irsku podléhající dohledu
irské centrální banky. Společnosti AXA ART a XLICSE jsou členy skupiny AXA. Po fúzi společnost
AXA ART přestane existovat a její podnikatelskou činnost bude nadále vykonávat
společnost XLICSE.
Fúze byměla být dokončena k 31. prosinci 2019 („datum účinnosti“). Fúzí dojde k převedení
veškerých pojišťovacích a zajišťovacích činností prováděných/uskutečňovaných společností
AXA ART na společnost XLICSE. Fúze již byla schválena německým orgánem dohledu nad
finančními trhy Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht a podléhá ještě schválení irským
regulátorem, kterým je irská centrální banka. Fúze rovněž podléhá schválení irským vrchním
soudem Irish High Court.
V případě veškerých pojistných smluv uzavřených se společností AXA ART podle právních
předpisů České republiky mají pojistníci právo vypovědět pojistnou smlouvu písemně u
společnosti XLICSE do jednoho měsíce od data tohoto oznámení.
S případnými dotazymůžete kontaktovat společnost AXA ART poštou na adrese sídla, AXA ART
Versicherung AG, Bereich RECHT (c/o AXA Konzern AG), Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln,
Německo, nebo e-mailem na info@axa-art.com nebo společnost XLICSE na adrese sídla,
XL House, 8 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irsko (attention of Legal Department; k rukám
právního oddělení), nebo e-mailem na info@axa-art.com.
Další informace o fúzi a informace o případných změnách nebo aktualizacích souvisejících s
fúzí najdete na webu společnosti AXA: https://axaxl.com/insurance/Information-on-AXA-XL-
Consolidation/.
Datum: 3. prosince 2019

OZNÁMENÍ O PŘEVODU POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI
SPOlEČNOST AXA COrPOrATE SOlUTIONS ASSUrANCE

a
Xl INSUrANCE COMPANY SE

TÍMTO OZNAMUJÍ, ŽE společnost AXA Corporate Solutions Assurance (dále„ACS“) a společnost
XL Insurance Company SE (dále„XlICSE“) se dohodly na návrhu podmínek fúze, podle nichž
společnost ACS hodlá v souladu s článkem L 236-25 a násl. a článkem R 236-13 a násl.
francouzského obchodního zákoníku a dalšími ustanoveními francouzského obchodního
zákoníku a irských předpisů o přeshraničních fúzích v rámci Evropských společenství z roku
2008, v platném znění, sloučit veškerou svoji podnikatelskou činnost se společností XLICSE
(dále„fúze“). XLICSE je pojišťovna se sídlem v Irsku podléhající dohledu irské centrální banky.
Společnosti ACS a XLICSE jsou členy skupiny AXA. Po fúzi společnost ACS přestane existovat a
její podnikatelskou činnost bude nadále vykonávat společnost XLICSE.
Fúze by měla být dokončena k 31. prosinci 2019 („datumúčinnosti“). Fúzí dojde k převedení
veškerých pojišťovacích a zajišťovacích činností prováděných/uskutečňovaných společností ACS
na společnost XLICSE. Fúze již byla schválena francouzským orgánem dohledu nad finančními
trhy Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution a podléhá ještě schválení irským
regulátorem, kterým je irská centrální banka. Fúze rovněž podléhá schválení irským vrchním
soudem Irish High Court.
V případě veškerých pojistných smluv uzavřených se společností ACS podle právních předpisů
České republiky mají pojistníci právo vypovědět pojistnou smlouvu písemně u společnosti
XLICSE do jednoho měsíce od data tohoto oznámení.
S případnými dotazy můžete kontaktovat společnost ACS poštou na adrese sídla, 61 rue
Mstislav Rostropovitch, 75832 Paris Cedex 17, Francie (à l’attention de Direction Juridique;
k rukám právního oddělení), nebo e-mailem na EuropeanMergerEnquiries@AXAXL.com
nebo společnost XLICSE, na adrese sídla XL House, 8 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irsko
(attention of Legal Department; k rukám právního oddělení), nebo e-mailem na
EuropeanMergerEnquiries@AXAXL.com.
Další informace o fúzi a informace o případných změnách nebo aktualizacích souvisejících s
fúzí najdete na webu: https://axaxl.com/insurance/Information-on-AXA-XL-Consolidation/.
Datum: 3. prosince 2019

Naše národní síla tkví v humoru

Pat a Mat zažijí
kutilský návrat
bez jasné linky

www.mfdnes.cz

heute hoy

50 %

INZERCE


