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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Jifiina Bohdalová oslaví narozeniny v Torontu
Pokud jsou na‰e informace správné, v nedûli 3. kvûtna 2009 oslaví paní Jifiina Bohdalová své narozeniny v Torontu pfii pfiedstavení Lásky paní Katty. Kolikáté to budou
neprozradíme, to není slu‰né, ale fieknûme jen, Ïe nejsou kulaté a Ïe paní Bohdalová nestárne.

Pfiíbûh jejího neslavného návratu se odvíjí jako diskuse, v níÏ diváci hrají roli
nestranného posuzovatele.Tématem Frielovy hry je osamûní, touha po kontaktu a
porozumûní, stáfií, stfiet reality a iluze, jeÏ ãlovûku ãasto pomáhá pfieÏít.
Jifiina Bohdalová vystudovala DAMU a zaãínala po boku Jana Wericha v Divadle

ABC a posléze v Mûstsk˘ch divadlech praÏsk˘ch. Od roku 1967 je ãlenkou Divadla
na Vinohradech. V roce 1985 byla jmenována zaslouÏilou umûlkyní. Hodnû
spolupracuje s televizí, spolu s Vladimírem Dvofiákem uvádûla Televarieté a
úãinkovala v oblíben˘ch scénkách.
Z filmÛ, jeÏ natoãila jmenujme napfi. Ucho (1969), zmínûnou Dámu na kolejích

(1966), Îenu ani kvûtinou neuhodí‰ (1967), Bílá paní (1965), Svûtáci (1969),
Hvûzda zvaná Pelynûk (1964), Pûniãka a Paraplíãko (1970), Îeny v ofsajdu (1971),
Buldoci a tfie‰nû (1981), Smích se lepí na paty (1986),  Nesmrtelná teta (1993), Fany
(1995) aj.
Také úãinkovala v seriálech, napfi. MuÏ na radnici (1976),  F. L. Vûk (1971),

Chalupáfii (1975), My v‰ichni ‰kolou povinní (1984), Létající âestmír (1984),
Cirkus Humberto (1988),  Pfiítelkynû z domu smutku (1993), âetnické humoresky
(2000) nebo Poji‰Èovna ‰tûstí (2004-2008).
Je oblíbenou vypravûãkou dûtsk˘ch pohádek a veãerníãkÛ Pohádky ovãí babiãky

(1966), Brouãci (1967), Pohádky z mechu a kapradí (1971, 1999),  Rákosníãek a
hvûzdy (1976). V anketû T˘T˘ b˘vá jiÏ pravidelnû oceÀována jako neojblíbenûj‰í
hereãka.
V roce 1993 dostala âeského lva za hlavní Ïenskou roli ve filmu Nesmrtelná teta

a o dva roky pozdûji za hlavní Ïenskou roli ve filmu Fany.
Nyní tedy díky Novému divadlu, které uvede hru Lásky paní Katty v reÏii Dá‰i

Beláãikové máte moÏnost Jifiinu Bohdalovou vidût opût. NezapomeÀte si objednat
lístky na ãísle: (416) 463-3182.
Zdroje: Wikipedia, Právo 26.2.2004: Radmila Hrdinová.

Pfiipravil Ale‰ Bfiezina
***

KdyÏ jsem lovil v pamûti, kdy jsem ji vidûl poprvé, tak to bylo na bfiehu fieky Orlice
v Hradci Králové o prázdninách v roce 1966. Teì uÏ ale skuteãnû nevím, jestli tam
byla osobnû anebo jestli byla v zastoupení. Nûkdo takov˘ tam byl a pódium bylo tak
daleko a v‰ichni v dálce vypadali jako brabeneãkové. Setkání se odehrálo v Letním
kinû, kam se vyfiítil cel˘ Hradec na premiéru muzikálu Dáma na kolejích. Na tuto
premiéru pfiijel i ‰táb filmafiÛ. Kdosi z nich uvedl, Ïe takhle dopadnou Starci na
chmelu po pár letech manÏelství. To nemûl dûlat. Starci na chmelu byl kultovní film
a vÛbec pfiedstava, Ïe by mohli dopadnout ‰patnû bylo nûco jako rouhání. Jestli tam
byla osobnû nevím, ale dûj filmu si pamatuji i po 43 letech.
Smutn˘ pfiíbûh fiidiãky tramvaje Jifiiny Bohdalové, která z okénka tramvaje spatfií

svého manÏela Radka Brzobohatého, jak na Václaváku líbá krásnou blond˘nku, s
komicky vymy‰len˘m snem o pomstû, kter˘ jí probûhne v hlavû aÏ po smutn˘ závûr,
kdy v slzách usedá opût - a fiekl bych - za volant tramvaje, ale tramvaj nemá volant,
novûj‰í tramvaje nemûly ani kliku. Zkrátka, kdy ãlovûk usedá do nûãeho, co je
neovladatelné a co jezdí jen po kolejích. I ve filmu Jifiina Bohdalová nasedá do
nûãeho, co je neovladatelné.
Druhé setkání bylo po jednadvaceti letech, v kvûtnu 1987. Vezl jsem tehdy Járu

Kohouta z Masaryktownu, kde mûl vystoupení, do stfiedu mûsta, kde pro zmûnu
mûlo Vinohradské divadlo pfiedstavení hry Jifiího Hubaãe Generálka. Po pfiedstavení
jsem chtûl seznámit legendárního herce se slavnou hereãkou. K mému pfiekvapení
nic takového nebylo tfieba. Jifiina Bohdalová dobfie vûdûla, kdo je Jára Kohout. Od
tohoto setkání uplynulo dal‰ích 22 let.
Nyní budeme mít moÏnost ji vidût ve hfie irského dramatika Briana Friela s ãesk˘m

názvem Lásky paní Katty. Hru uvedlo poprvé Vinohradské divadlo v únoru 2004.
Jifiina Bohdalová hrála Katty Cass McGuirovou, jak se Katty v originále jmenuje,
a je to temperamentní Irka, která jako mladá holka utekla z domova do Ameriky a
nyní se po dvaapadesáti letech vrací. TouÏí Ïít v rodinû svého mlad‰ího bratra,
protoÏe rodina a blízcí lidé je to, ãeho se jí v ru‰ném i kru‰ném Ïivotû v americkém
baru nejvíc nedostávalo.
Vpád nekonformní tetiãky ale seriózní rodina neunese a vyjedná jí pobyt v domovû

pro seniory. Zde je Katty obklopena zdánlivû podivínsk˘mi postavami, jeÏ Ïijí svou
pravou i idealizovanou minulostí, ãemuÏ se její realistick˘ naturel stateãnû brání.
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FOTO: Filmová databáze-www.fdb.czJiřina Bohdalová v Dámě na kolejích

Jiřina Bohdalová v představení Lásky paní Katty ve Vinohradském

divadle v roce 2004
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