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                B E S E D A 

MĚSÍČNÍK  ČESKOSLOVENSKO-AUSTRALSKÉHO  SDRUŽENÍ 

CANBERRA  A  OKOLÍ  INC. 

 

 

Zpráva výboru za leden - únor 2014 

Vážení přátelé, 

léto se nám předvedlo v nádheře svých horkých dnů, kdy teploty vyskočily nad 40ºC. Tohle 

nadměrné horké počasí nám vydrželo po několik týdnů, až někteří z nás, 

skončili v zajetí svého klimatizačního zařízení. 

Výbor Besedy v čele s předsedou srdečně děkuje Blance a Petře za jejich vynikající práci pro 

naši Besídku.  

Jak zajisté víte, dne 16. ledna se konal „Maškarní Ples“, provázený hrami pro nejmenší. 

Povedlo se ! Dětského smíchu a radosti, bylo až - až…, dětské tváře vyzařovaly spokojenost a 

to se také odrazilo na tvářích jejich rodičů. Návštěvnost byla nadprůměrná, každý byl spokojen, 

a to je cílem takéhoto setkání. Vážení přátelé, televize nemůže nahradit něco tak 

nádherného.Podrobnosti najdete v článku od naši Blanky. 

 

Začátkem roku, jsme měli to potěšení, uvítat mezi námi i dva nové velvyslance, pro ČR - p. 

Pohla a pro SR - p. Bartha. Vítáme Vás, přejeme hodně úspěchů ve Vaši práci a tešíme se na 

úzkou spolupráci s naší Besedou. 

 

Dne 8. února jsme se zůčastnili na Canberra Multicultural Festivalu. Měli jsme tři stánky 

k dispozici a pro propagaci našich republik bylo naším hlavním propagačním artiklem české 

pivo Bakalář a ze slovenské kuchyně (Janka a Šaňa) bramboráky. 

Propagace našich zemí,  spojená s prodejem, se povedla a byla více než uspokující, navzdory 

tomu, že se teplota vyšplhala až na 38ºC ve stínu !!!.  

Návštěvnost byla vynikající a setkali jsme se s mnoha lidmi, z různých končin světa. Pro 

zajímavost - víte že se na realizaci této akce, přípravě jídla, přípravě stánků a prodeji podílelo 

skoro čtyřicet dobrovolníků, členů Besdy, přátelů ale i česky nemluvících přátelů !!! 

Prezident a výbor Besedy děkuje všem dobrovolníkům, za jejich obětavou a svědomitou práci. 

 

Poděkování patří také Blance a Mirkovi za naši web stránku, www.beseda.org.au. 

Prosím, povšimněte si některých nedávných úprav této stránky. 

 

Děkuji členům výboru Besedy za jejich dobře odvedenou práci pro náš spolek. 

 

Za výbor Besedy, predseda asociace Aleš Zezulka 

http://www.beseda.org.au/
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Blahoželáme 

V marci a apríli budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia: Ján Gottwald (15.3.), 

Antonín Vincenc (17.3,), Vladimír Gottwald (20.3.), Milena Švehla (1.4.), Daniel Gottwald a 

Mirek Novák (6.4.), Anika Novák (9.4.), Lenka Švehlová a Milan Vincenc (11.4.), Chris 

Hewett a Jaroslava Ječmínková (12.4.), Blanka Novák (13.4.), Marta Krausová (15.4.), Alena 

Almassy (19.4.), Vlastimil Sterner (20.4.) a Tony Urbančík (25.4.).  

Všetkým oslávencom prajeme všetko najlepšie, dobré zdravie a mnoho radosti a spokojnosti v 

ďaľšom živote. Ak sme tu niekoho neuviedli, alebo ak sa niekto v rodine narodil, zosobášil 

alebo nedaj-bože zomrel, prosíme členov rodiny alebo priateľov, aby nám to oznámili a 

pomohli nám doplniť a zpresniť naše záznamy. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

                           

 

 

 
 

 

Čo chystáme 
 

Každú prvú a tretiu sobotu v mesiaci od 

14:30 do 17. hod. 

sa krajania môžu schádzať v Klube 

Beseda (18 Shropshire St. Queanbeyan). V 

knižnici je mnoho zaujímavých českých, 

slovenských a anglických kníh, a CD a 

DVD diskov pre  dospelých i pre deti. 

Príďte si zahrať ping-pong, biliard, alebo si 

len dať hrnček kávy alebo čaju ! 

 

V nedeľu 2. marca o 14 hod. 

usporiadame posedenie pri príležitosti 14. 

výročia otvorenia nášho klubu a spomienky 

na narodeniny TG Masaryka. Pri tejto 

príležitosti sa chceme tiež poďakovaž 

všetkým pomocnílom našej akcie na MCF. 

 Podávať sa bude ľahké občerstvenie. 

 

V nedeľu  6. apríla o 14. hod. 

pripravujeme Veľkonočná hrátky v rámci 

detskej Besídky. Na programe budú 

rozličné detské aktivity s veľkonočnou 

motiváciou. 

 

What is on our programm 

Every first and third Saturday in the 

month from 2:30 to 5 pm 

compatriots meet in our Beseda Club (18 

Shropshire St. Queanbeyan). There is a 

library with a wide selection of Czech, 

Slovak and English books as well as 

videos, CDs and DVDs for both adults 

and children. Come and join us for a game 

of table tennis or snooker, or  just enjoy a 

cup of coffee or tea !  

 

Sunday,  the 2nd  of March at 2 pm 

We organize a function to commemorate 

the 14th aniversary of the opening of our 

Beseda Club and the birthday of TG 

Masaryk, the first prezident of the former 

CSR. Light refreshments will be served. 

Sunday the 6th  of April at 2 pm. 

preparations are made for an Easter 

Children Festival with many activities and 

games in Easter tradition. 
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Rozloučení s Ing Radimem Peclem 

V lednu jsme se sešli k malému posezení  

v Besedě s  „charge d‘affairs“  Českého 

velvyslanectví R. Peclem. Skončil  svůj 

služební pobyt v Austrálii po více než 4 letech. 

Výbor vyjádřil poděkování  za jeho pomoc 

krajanské komunitě, kterou spolu s jeho paní 

Lenkou tak účinně podporovali. Jejich  pobyt 

tady byl poznamenán předčasnými odchody 

velvyslanců, v případě velvyslance J. Chmiela 

do funkce ministra  ČR pro evropské záležitosti 

a velvyslance H. Kmoníčka do funkce poradce 

prezidenta Zemana, čím se výrazně zvýšilo jeho 

pracovní zatížení.  

Při přátelské výměně názorů jsme se 

dozvěděli o jeho působení v Africe a 

Palestině s řadou velmi zajímavých  prožitků 

celé jeho rodiny. 

Děkujeme manželům Peclovým za účinnou 

spolupráci s výborem Besedy a obětavou 

pomoc při řadě našich akcí. 

Přejeme hodně úspěchů v jejich další práci a 

rodinném životě a snad někdy na shledanou 

na některém kontinentu světa. 
                                                                    R.J,   

 

 

 

Igor Bartho – nový slovenský veľvyslanec v  Canberre 

Igor Bartho odovzdal 3. decembra poverovacie listiny mimoriadneho a splnomocneného 

veľvyslanca SR v Canberre do rúk generálnej guvernérky Austrálie Quentin Bryce.  

Po jeho diplomatických funkciách v Kijeve, Užhorode, Kuvajte a pri OSN v New Yorku je to 

jeho prvé poverenie do funkcie veľvyslanca. Špecializácia Igora Bartha je v oblasti 

medzinárodného práva, čo je výrazný prínos v dikplomatickej činnosti. V športovej činnosti sa 

venoval hlavne tenisu, ale pre problémy s kolenom musel tenis obmedziť a obľúbil si golf. 

V našej Besede sme mali možnosť 18. januára privítať a soznámiť sa s Igorom Barthom, pri 

priateľskom posedení sme ho informovali o našej činnostii a o živote v Canberre.  

Prajeme veľvyslancovi Barthovi úspechy v jeho činnosti a mnoho radosti a spokojnosti s 

rodinou tu v Austrálii.                                                                                                          Š.W                                                   
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Narozeniny zasloužilého člena 

K úctyhodným 95. narozeninám (19.2.) pana 

Jiřího Vodičky jsme se připojili předáním 

malého dárku za všechny členy Besedy.  

Jirka Vodička byl účastníkem protestu 

Čechoslováků před Sovětským velvyslanectvím 

v r.1968. Stal se jedním ze zakládajících členů 

Besedy, členem výboru a prezidentem. S jeho 

paní se zůčastňovali pravidelně akcí Besedy. 

Mládí, včetně válečných let prožil na pile 

rodičů v Teplicích. Po válce začal závodně 

jezdit se svým autem, milovanou značkou 

BMW. Po znárodnění jejich podniku odešli do 

Austrálie, kde prožili převážnou část života 

přímo zde v Canbeře.  

Jeho mladistvý zájem o motorizmus a stálé 

řízení svého auta zůstává neklamnou známkou 

svěží duše. 

Přejeme manželům Ritě a Jiřímu Vodičkovým hodně zdraví a neutuchající životní aktivitu.                                                                            
R.J. 

     Maškarní karneval 2014 
 19. ledna 2014 
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 Již třetí novoroční karneval v Besedě se i tentokrát po všech stránkách povedl. Při tanci, 

hrách i soutěžích se, jak bylo vidět, bavili děti i dospělí. Přestože se uskutečnil ne dlouho po 

Miluláši a Silvestru, účast byla rekordní. 

 Skákalo se v pytlích 

 

Trefovalo se míčky do hladové žáby 

 

 
 

Hada jsme vytvořili při písničce “Jede, jede, mašinka”. 
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          Následovala soutěž „Foukaná“ 

 

Poslední závod byla překážková dráha: „Splašené nudle“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následovala taneční soutěž 
„Ptačí tanec“ 
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Oslavili jsme tu i Ádovy 6. Narozeniny                               Skvělý DJ Chris 

 

 

 

 

 

Na závěr si děti mohly vybrat s dobře zasloužených odměn 
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Za povedené odpoledne bychom chtěli 
především poděkovat klubu Beseda za 
propůjčení sálu a sponzorování cen, 
Chrisovi Hewet za obsluhu zvukotechniky, 
Boye za úžasné uvádění v angličtině, panu 
velvyslanci Martinu Pohlovi a manželce za 
skvělé hodnocení taneční soutěže, za fotky 
Mírovi Novákovi a vůbec všem, co pomohli 
při hrách a soutěžích. 
 
A hlavně děkujeme zúčastněným za 
nadšení při hrách a soutěžích a vytvoření 
výborné atmosféry. 
Příště na viděnou na Velikonočních 
hrátkách 6. dubna se těší 
 
Blanka N. a Petra H. 
(více fotografií najdete na www.beseda.org.au) 

 

 

    Členské príspevky by mali byť            Membership fees for 2014 should 

   zaplatené do 31. marca t.r.                   be paid by the 31st of March 

        ČLENSKÉ PRÍSPEVKY                                 MEMBERSHIP FEES  

 
Jednotlivci                                  Individuals                                      $15   ___________ 

      Rodina                                         family                                        $20   ___________ 

Študenti, dôchodcovia               Students, pensioners                          $10   ___________ 

      Rodina                                           family                                       $15   ____________ 

Príspevok na časopis Beseda     Donation to Journal Beseda                $      ____________ 

Príspevok na údržbu budovy      Donation to Furnishing Account         $      ____________ 

                                                                                              Total           $      ____________ 

 

Prosíme o zaslání příspěvků na adresu  :                 Please send the form with payment to  : 

     

                      BESEDA, Unit 12/ 18 Shropshire Str., Queanbeyan  NSW  2620 

 

http://www.beseda.org.au/
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Beseda na Canberra Multicultural  Festivalu 2014 

 

Svoje členské príspevky na 2014 si už 

zaplatili nasledovní členovia 

The following members have already paid 

their membership  fees  for 2014 

Dr. L. Dobes      $50.00 

E. Hoskova        $20.00 

J. Jecminkova    $20.00 

B. Kalivoda        $50.00 

Z.Kasparek          $20.00 

J. Kocyan            $50.00 

J. Krivanek          $15.00 

D.Peskova          $30.00 

J. Petru                $20.00 

B. Puza                $25.00 

M. Puza               $25.00 

J. Reichova          $30.00 

M.Ringer              $20.00 

M. Schmied        $60.00 

J. Suchovsky       $50.00 

F. Svehla              $50.00 

J. Trefny               $20.00 

A+Z Walner         $50.00 

A+M Zezulka       $50.00 

V prípade, že niekto zaplatil a nie je 

uvedený na zozname, ohlaste sa a 

napravíme chybu  v buducom vydani. 

In case somebody have paid his membership 

fees and his name is not on the list, please 

contact us and we will  rectify the mistake in 

the next edition of our magazine. 
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Canberra Multicultural Festival se stal součástí významných dnů v celoročním životě Canberry. 

Rozrostl se velkým zájmem mladých  lidí, žijících v tomto městě. Mládež převzala tento den 

jako velkou párty. Je překvapující, kolik se jich objeví najednou dohromady.  Všichni se baví a 

při té příležitosti poznávají i zvyky jiných skupin nových Australanů, většinou 

reprezentovaných stánky a vystoupením skupin  na několika  jevištích v ulicích centra města. 

Minulý rok se psalo o návštěvě Festivalu přesahující 200 tisic lidí. Letošní rok byla patrně 

stejná, možná  ještě vyšší návštěva i přes  mimořádné horko, které začíná být  opakujícím se 

pravidlem festivalového dne. 

Beseda je dlouholetým účastníkem Festivalu a propagátorem České a Slovenské republiky. Za 

ta léta je naše příprava soustavně vylepšována.  Stejně  každoročně rostou také požadavky 

pořadatele Festivalu, ACT vlády. 

Příprava začíná 6 měsíců předem s většinou starostí pro prezidenta a pokladníka Besedy. Vše 

se stává intenzivnější s blížícím se datem. To byla sobota 8. února. Poslední týden je vždy 

značně náročný zajišťováním desítek úkolů.  

Soudky českého piva vyžadují nejen značné 

náklady, ale i starosti s dopravou, chlazením  a 

skladováním. Skupina kolem Aleše a Jirky to zdárně 

zvládla. Výroba směsi na bramboráky je chemicko-

technologickým výkonem dlouho již pod taktovkou 

Šaňa a převážně vytvářená skupinou přestárlých 

pracovníků. Hromada česneku postihla několik 

dobrovolníků, nejvíce nemocnou Dášu, která to  

nakonec přežila. Díky za to.  

Tento rok byla  práce ve stánku zapovězena seniorům nad 80 let z obavy o jejich životy při 

práci v nadměrném teple. Počasí si na nás opět „zgustlo“ 38 stupni ve stínu, na slunci 

nekonečně výše. Stánek byl pěkně ozařován. V podstatě není úniku, umístění stánku je 

losováno a záleží na té pověstné klice, která prostě nebyla. 

Transport spousty nutných i požadovaných náležitostí k provozu stánku je komplikovaný a 

pracný. Dík Martinovi a jeho stěhovacímu vozu s organizátory Tondou, Philem a Petrem a 

posádkou u stánku bylo vše připraveno a po půlnoci opět odvezeno zpět. Jste machři, dík. 

Podařilo se nám dát dohromady fantastickou dobrovolnickou osádku stánku Besedy, pracující 

ve třech čtyřhodinových směnách. Z osádky přes  40 pracovníků byla asi polovina mladých. 

Všem vřelé díky za pomoc, stejně jako členům výboru Alešovi, Tondovi a Jankovi za 

celodenní přítomnost a řízení této úspěšné akce Besedy. Organizujeme setkání a poděkování 

všem pracovníkům Festivalového stánku  v Besedě v neděli 2. března. 

Výsledek letošního Festivalu byl finančně mírně nižší než minulý rok. Náklady jsme měli 

poněkud  vyšší, roli hrál i zlepšený komfort osádky stánku. Bramboráky nešly na odbyt tak 

dobře jako minulý rok, možná počasí, poloha stánku nebo i dieta mladých. Pivo zmizelo před 

osmou večer. Obchodní odhady jsou vždy velkou neznámou. Vydělané peníze nám  pomohou 

pokrýt část nutných výdajů Besedy, bez nichž bychom zápolili s běžnými náklady na provoz. 

Znovu díky všem pracovníkům během přípravy a provozu stánku Besedy na Festivalu 2014. 

Jste fantastičtí.                                                                                                                            R.J. 
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  Príprava cesta na placky                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preprava zariadenia 

 

 

 

 

 

3 šichty v stánku 
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Jiří Petrášek je synem slavného českého herce Jana Wericha 

Legendární český herec Jan Werich má potomka v Děčíně. Jiří Petrášek, ředitel Evropské 

obchodní akademie, profesor přednášející na vysokých školách, příležitostný herec, režisér a 

dabér je totiž jeho synem. Ví to již desítky let, ale teprve v poslední době se o jeho původu 

začíná hodně mluvit. 

Jan Werich ani jeho biologická matka ho ale nevychovali. Naopak - matka ho po narození dala do 

kojeneckého ústavu, odkud si ho vzali manželé Petráškovi. Tehdy se ještě jmenoval po otci - Jan. 

Jméno Jiří dostal až od svých osvojitelů. „Matka mi to řekla až po jeho smrti. Ale přesný rok si 

nepamatuji. Matka si to zřejmě  nechtěla vzít s sebou do hrobu. Jan Werich umřel v roce 1980," 

popisuje Petrášek okamžik, kdy se dozvěděl, že má tak slavného otce. 

Tajemství nosil léta v sobě, věděla o něm jen hrstka lidí. Poslední dobou se ale kolem 

Petráška roztáčí kolotoč: Dorážejí na něj média, zvou ho do televize, dáva rozhovory. A 

on klidně vypraví o svém otci, se kterým se ale nikdy osobně nesetkal... 

Jiří Petrášek odpovídá na otázky: 

Kdy jste se dozvěděl, že jste synem Jana Wericha? 

To, že jsem syn Jana Wericha, mi řekla matka, ale až po jeho smrti někdy v 80. letech. Moc lidí o 

tom nevědělo. Ani já jsem o tom dlouhá léta nemluvil. 

Proto mě zajíma, jak se ta informace vlastně dostala na veřejnost? 
To by mě také zajímalo. Jednoho krásneho dne, to bylo loni, otevřu počítač a na internetu najdu 

článek, že jsem syn Jana Wericha. Přestože jsem se zpočátku o tom bránil mluvit, když už to vešlo 

ve známost, tak jsem to přiznal. 

A postupně se strhla lavina.  Je to tak. Volali mi lidé z televize od Jana Krause, kam mě kdosi 
doporučil a kde budu vystupovat. Ozvala se i jiná média. Média mi také dala ten přídomek „Werich" 
který já používam jen když něco píšu do médií, třeba o životě. Občansky ho ale vůbec nepoužívám. 
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Dobře. Ale pojďme na úplný začátek, ať v tom máme jasno. To, že jste synem Jana Wericha 

vám neřekla vaše biologická matka, ale paní Petrášková. 

Moje matka a můj otec se jmenovali Petráškovi. Byli to moji osvojitelé. První rok života jsem se 

jmenoval Jan po otci, ale když mi byl jeden rok, bylo soudně rozhodnuto, že osvojitelé, kteří si mě 

vzali za svého, tedy Petráškovi, mi dali jméno Jiří. Je zajímavé, že o mém počátku píše Jana, dcera 

Jana Wericha ve svých pamětech. Tady uvedla, že ji otec často nechával na ulici v Praze a zmizel v 

některém z pražských domů. Takový byl můj počátek. O své biologické matce ale zásadně 

nehovořím, protože když vás někdo odloží do kojeneckého ústavu, tak takového člověka za matku 

nepovažujete. 

Kdy jste se dozvěděl, že máte tak slavného otce? 
Matka mi to řekla až po jeho smrti. Ale přesný rok si nepamatuji. Matka si to zřejmě nechtěla vzít s 
sebou do hrobu. Jan Werich umřel v roce 1980, bylo to tedy někdy poté. 

Když jste se to dozvěděl, začal jste pátrat po příbuzných? 
Ne, nedělal jsem vůbec nic. Alespoň zpočátku. Pustil jsem se do toho až po letech, kdy bylo 

prokázáno, že jsem Werichův syn. 

A jaké pro to máte důkazy? 
Jsou tři důkazy. Jednak mi to řekla moje matka paní Petrášková. Pák jsem se také dostal k určitým 
dokumentům, které hovořily o tom, že jsem se po narození jmenoval Jan. A třetí důkaz je nepřímý: 
Myslím si, že mám humor po otci, ale jeho moudrost mi chybí. Až později jsem tedy začal více 
pátrat a díky pomoci jednoho pražského advokáta jsem se dozvěděl i jméno své biologické matky, 
které ale nesdělím. 

Jak se změnil váš život, když to vyšlo najevo? Nemyslím tím chvíli, kdy jste se to dozvěděl, ale 

až teď, po té medializaci. 
Můj život se tím podstatně změnil. Dříve jsem nemusel reagoval na tolik podnětů zvenčí. Ale já si 

myslím, že když človek žije poctivý život, nemá se za co stydět. Každý máme nějakého otce a 

pokud byl můj otec známější než ostatní, tak s tím musím počítat. 

Vy se k němu teď hlásite již veřejně. Necháte si třeba narůst plnovous? 
Ne, nad tím neuvažuji. Pro mě werichovství neznamená zpodobnění se, ale širokou duši, otevřenost 

vůči lidem. Nemusím se podobat svému otci, ale byl bych vděčný, kdybych měl i kus jeho 

moudrosti. 

Kolik máte dětí?  Dvě, syna a dceru, oba jsou dospělí. Syn pracuje v řízení letového provozu, dcera 

je teď na mateřské dovolené se dvěma malými holčičkami. Dcera také výborně maluje, dělá 

výstavy. 

Kdy jste jim to řekl?  V době, kdy jsem věděl, že to budou chápat. 

Jak reagovali?  Nijak. Brali to normálně. Když ale dávají v televizi něco s Werichem, říkají: Hele, 

děda! Říkají, že i rostu do jeho podoby. Berou to s humorem, což si myslím, že je správné. 

Mrzí vás, že jste se s Janem Werichem nikdy nesetkal? 
Já bych chtěl hrozně říct, že jsem měl takové rodiče jaké jsem měl, a to myslím Petráškovi, své 

osvojitele. Dali mi veškerou lásku, péči a vzdělání. S Janem Werichem by to určitě bylo zajímavé 

setkání, ale neumím si představit, jaké by to bylo, jak bychom reagovali. 
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A jaký je váš oblíbený film s Janem Werichem? 
Není to žadný z těch starších filmů, ale pohádka Byl jednou jeden král. A to hlavně proto, že miluju 
pohádky. 

Po otci máte zjevně umělecké sklony... 
Rozhodně nehraji pravidelně. Třeba loni jsem si zahrál v jedné divadelní hře. Dělal jsem také 

dabing s režisérem Jaroslavem Sypalem, pár akcí jsem moderoval. Loni jsem režíroval jen jednou, 

a to divadelní představení studentů naší školy. 

Když jste zmínil studenty své školy: Vědí o vaší minulosti? 
Ano, vědí, někteří se mě na to ptali. Ja už to dnes nijak nezakrývám. Ptaji se mě i studenti na 
fakultách, kde přednáším. Zajímavá scéna se mi stala na Slovensku, v jednom hotelu mi říká 
majitel: Vy jste syn Jana Wericha, ja vás viděl na internetu. Fotil jsem se s nimi a musel jsem se 
zapsat do knihy hostů vedle Karla Gotta. To bylo takové zvláštní. 

Nechcete si třeba zahrát ve filmu, jako otec? 
Jako kluk jsem chtěl být hercem, to mi ale matka rozmluvila, protože si myslela, že herci nevedou 

ten správny a slušný život. Herecké ambice už teď nemám. Ale přemýšlím o televizním projektu, 

kde bychom obnovili myšlenku pořadu „Co tomu říkáte, pane Werich?". Rád bych to moderoval, 

ale ne tak, abych byl středem zájmu, ale aby se tam scházeli staří herečtí bardi, kteří by vzpomínali 

na divadlo, třeba i na Osvobozené divadlo, zkrátka až ke kořenům. 

Jaký jste byl student? 
Ve škole jsem byl velmi pozorný žák, studoval jsem s vyznamenáním, ale nechyběl jsem u žádné 
legrace. Čo je ale více zajímavé, že mojí spolužačkou byla slavná tenistka Martina Navrátilová, pár 
let jsme dokonce seděli v jedné lavici, moc rád na ni vzpomínám, jsme v kontaktu. 

A co na to rekla vaše manželka, když se dozvěděla, kdo byl váš otec? 
To je spíše otázka pro ni. Ona popularitu příliš nevítá, má raději klid a pohodu. Je to člověk, který 
žije pro rodinu. 

Napsali o něm...  (jana Poláčková) 

Děčínské divadlo uvedlo zatím premiéru a čtyři reprízy divadelní komedie Podhorský penzion. 

Režisérem představení a protagonistou jedné z rolí je Jiří Petrášek. Každé představení bylo oceněno 

diváky potleskem vestoje umocněným skutečným 

zážitkem. Byly chvíle, kdy smějícímu se divákovi 

šel až mráz po zádech a nebylo možné si 

neuvědomit, že v podobě zralého padesátníka na 

jevišti vidíme návrat ke vzpomínkám na jednoho z 

největších českých herců. 
Jiří Petrášek opravdu svého otce nezapře. Režijní 
provedení je děláno s laskavým, sarkastickým a 
moudrým humorem, který byl tolik oblíbený již od 
dob Osvobozeného divadla, gesta samotného Jiřího 
Petráška na scéně divadla vyvolávají pocity ne 
nepodobné pocitům při sledování Císařova pekaře či 
jiných nádherných Werichových výstupů. 

         Jiří Petrášek  s  M. Navrátilovou                           Autor: Luděk Stínil        Z internetu stiahol a upravil  Š.W. 
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                                                                                   Slovo má David Gottwald 
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