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Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním

rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

Génius improvizace Jaroslav Du‰ek

Jaroslav Du‰ek (vlevo) a Miroslav Donutil ve filmu Îelary.

SOLO MAN
JAROSLAV DU·EK

 Populární filmov˘ a divadelní herec-komik pfiijede
v záfií se sv˘m pfiedstavením
za krajany na tento kontinent.

Znáte ho jako herce z úspû‰n˘ch filmÛ:
Koufi, Kamenn˘ most, Musíme si pomáhat, Îelary,

Pelí‰ky, Pupendo,
Horem pádem, Spoleãník aj.

Máte moÏnost ho poznat osobnû pfii pfiedstavení,
které vás zaruãenû pobaví, a pfii kterém se srdeãnû
zasmûjete. Tím va‰e setkání s ním nekonãí, protoÏe
jako vÏdy máte pfiíleÏitost si s ním po pfiedstavení

popovídat ale i vyfotit na památku.
JAROSLAV DU·EK bude hrát pro vás:

 Restaurace Praha, Masaryktown
ãtvrtek 8.záfií - 19.30 hod.

Pfiedprodej Restaurace Praha
***

Kostel Sv.Václava
sobota 17. záfií - 19.30 hod.

Vstupenky: pfiedprodej $ 20.-, u dvefií $ 25.-
 Informace: Video EL Canada

 VIDEO EL CANADA nabízí nejen filmy
 s Jaroslavem Du‰kem. ale i mnoho jin˘ch nov˘ch

titulÛ a TV seriálÛ.
Nav‰tivte na‰i webovou stránku

www.videoelcanada.com

Praha-video el canada-Tak zní charakteristika, která
nejãastûji padá v souvislosti s jednou z nejv˘raznûj‰ích
hereck˘ch, ale i obecnû tvÛrãích osobností ãeské
kulturní scény, Jaroslavem Du‰kem. V momentû, kdy
se roku 2000 poprvé objevil na scénû praÏské Lucerny
jako moderátor slavnostního udílení nejprestiÏnûj‰ích
národních filmov˘ch cen, âeského lva, rozdûlil se
národ na dva tábory: zaryté odpÛrce („Humor? Akorát
ztrapÀuje lidi!“) a fanatické obdivovatele, které si
získal k dokonalosti dovedenou schopností absolutní
mystifikace a nevybírav˘m humorem.  Novináfii obdivují
jeho osobit˘ talent, leã málokoho se bojí tolik, jako
právû Jaroslava Du‰ka: dûsí je jeho pohotov˘, ale
nesmlouvav˘ a sÏírav˘ smysl pro humor, kter˘ se
nezastaví naprosto pfied niãím a pfied nik˘m a ktefií
mnozí povaÏují za jednodu‰e neuctiv˘. Na âeském
lvu se ho „báli“ dokonce i jeho vlastní kolegové, jimÏ
pfiedával cenu.

Du‰kova herecká kariéra odstartovala uÏ na
gymnáziu, kde byl zasaÏen Nedivadlem Dr. Ivana
Vyskoãila a Pavla Bo‰ka. ¤íká se dokonce, Ïe je
Vyskoãilov˘m nejdÛslednûj‰ím Ïákem. Tam s kolegou
Martinem ZbroÏkem, s nímÏ si pracovnû zÛstali vûrní
dodnes, zaãali improvizovat. V roce 1981 pak zaloÏil
s Janem Bornou divadlo Vizita, které je od roku 1986
specializované právû na improvizovaná pfiedstavení.
A pfiestoÏe uÏ má statut hvûzdy a mohl by si dovolit i
nûjak˘ ten men‰í „podraz“ na diváka, zÛstává vûrn˘
svému krédu,  Ïe nejlep‰í je, kdyÏ dopfiedu nikdy neví,
o ãem zrovna bude hrát. Pfiedstavení divadla Vizita
jsou kaÏd˘ mûsíc beznadûjnû vyprodána.

Pfiesto se Jaroslav Du‰ek opravdu proslavil aÏ
filmov˘mi rolemi - VraÈ se do hrobu, Koufi, Kamenn˘
most, a pfiedev‰ím Pelí‰ky. Divácky nejúspû‰nûj‰í
film roku 1999 mu otevfiel dvefie k opravdové popularitû
a scénky jako ta, v níÏ pfiedvádí sovûtskou stolní hru
„VydûrÏaj pajonûr“, zlidovûly natolik, Ïe vám je zpamûti
odfiíkají v kaÏdé ãeské hospodû. Role ve filmu téhoÏ
reÏiséra, Jana Hfiebejka, Musíme si pomáhat, kter˘
byl  nominován na Oscara, pak ukázala v‰estrannost
Du‰kova hereckého talentu, kter˘ zdaleka neãerpá
pouze z komediality: jako sudetsk˘ Nûmec Horst
Prohaska pfiesvûdãil i nejzarytûj‰í odpÛrce a podobn˘
kousek se mu podafiil i v pfiípadû dal‰ích snímkÛ:
Hfiebejkovû Pupendu i v jeho zatím posledním filmu
Horem pádem.

Struãná biografie: Jaroslav Du‰ek se narodil ve
znamení B˘ka (on fiíká Vola) 30. 4. 1961 v Praze. V
dûtství byl ovlivnûn siloãarami divadla Semafor, kde
pracovali oba jeho rodiãe, následnû zaloÏil vlastní
divadlo (Vizita). Do roku 1989 uãil Jaroslav Du‰ek
autorské herectví na nûkdej‰í lidové konzervatofii, do
roku 2000 pak na Konzervatofii Jaroslava JeÏka
autorskou v˘chovu a jevi‰tní improvizaci. Dále
nárazovû uãil na DAMU, JAMU, VO·H, ZVO·U a
dnes uãí na FAMU. Se sv˘mi studenty zaloÏil Divadelní
Studio âisté Radosti, pro které napsal hry Imaginární
pfiekvapení, Starostovic Mafienka a reÏíroval Romea
a Julii od Williama Shakespeara. K jeho Ïivotním
filmov˘m rolím patfií uãitel Sa‰a Ma‰lafi  v Pelí‰kách a

ve filmu Musíme si pomáhat. Za tento hereck˘ v˘kon
byl nominován na âeského lva. Ve váleãném dramatu
Îelary hraje postavu vesnického uãitele, v komedii
Jana Hfiebejka Pupendo fieditele gymnázia Mílu Bfieãku
a v prvním filmu Jana Hfiebejka vûnujícímu se
souãasnosti, Horem pádem, fanatického fotbalového
fanou‰ka - rasistu. Právû dokonãuje práci na snímku
Doblba!, debutu Petra Vachlera, jinak prezidenta
âeské filmové akademie a otce âeského lva, kde si
zahrál s vlastním otcem. V srpnu zaãne natáãet s
Janem ·vankmajerem film ·ílení a pro divadlo mj.
zkou‰et novou premiéru pod názvem âtyfii dohody.

Jaroslav Du‰ek spoluzakládal rádia Mama a
Limonádov˘ Joe. Je Ïenat˘, jeho Ïena Iveta je také
hereãkou. Mají syna Martina a dceru Agátu, psa
Bertolda Brechta a kocoura Bubáka. Na vizitce má
uvedeno: “Samostatn˘ specialista”.

Tereza Spáãilová
***

Vystoupení Jaroslava Du‰ka v Kanadû a
Spojen˘ch státech: Úter˘ 6.záfií: OTTAWA; Stfieda
7.záfií: GANANOQUE (KINGSTON), Maple Leaf
Restaurant; âtvrtek 8.záfií: TORONTO, Restaurace
Praha-Masaryktown; Sobota 10.záfií: CHICAGO,
Restaurace Klas; Nedûle 11.záfií: DETROIT,
Checkers, bar & grill;  Pátek 16.záfií ST.JACOBS,
Restaurace RIVERSIDE MAPLE; Sobota 17.záfií:
TORONTO, Hala kostela Sv.Václava; Nedûle 18.záfií
LONDON, Restaurace Marienbad.

***


