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Slovo folklor vás nevyděsilo?
Neměl jsem k němu žádný

vztah, ani k tanci, ale říkal jsem si:
Proč ne? Nejvíc mě zaujalo, že
„stáťas“ hodně cestoval po světě,
což znamenalo i na Západ. Tehdy
to ohromně lákalo.

Naděje se splnily?
Tu zlatou éru jsem prošvihnul.

Po maturitě jsem šel na vojnu do
Armádního uměleckého souboru,
a když jsem se v roce 1985 vrátil,
velká turné už ubývala. Spíš jsme
se motali po Evropě.

Kroj, klobouček s pérem... Za-
jímavý život?

Na konzervatoři jsem ve druháku
málem propadl, protože lidovka mě
zpočátku nechytla. Ale pak jsem do-
stal příležitost zatancovat si na jeviš-
ti a najednou se všechno změnilo. V
jevišti jsem objevil fenomén, který
mě drží dodnes.

V té době se u nás už šířil brea-
kdance. Nic vám to neříkalo?

Richard Hes a další kluci z poz-
dějšího UNO byli moji spolužáci.
Na vojně jsme chodili po diskoté-
kách, a protože jsme uměli metat
kozelce, breakdance nám šel dob-
ře. Po vojně si kluci naplánovali
„volnou nohu“, ale já už se tehdy
připravoval na emigraci. V Němec-
ku jsme s budoucí manželkou zů-
stali přesně 21. března 1988.

Rok a půl nato se tady všech-
no změnilo. Proč jste to neoto-
čil zpátky domů?

Ještě jsem nebyl bohatej... Vtip-
kuju, samozřejmě. Ale tomu,
abych se dostal ven, jsem hodně
obětoval, navíc jsem nebyl hotový
s tím, co jsem tam začal, a já rád
věci dodělávám. Motivace přišla
až za pár let. Pracoval jsem pro fir-
mu obchodující s elektrosoučástka-
mi a ta expandovala na Východ.
Nabídli mi, abych v Praze založil a
vedl českou kancelář.

V Německu jste tance nechal?
Amatérsky jsem tancoval ve folk-
lorním souboru při slovenské misi.
Když přestal fungovat, nechal
jsem se zverbovat do jednoho ba-
vorského souboru.

Takže kožené kalhoty s pada-
cím mostem.

Přesně tak, Lederhosen. Tanco-
vali jsme na pivních slavnostech,
ale byla to jen zábava. Když jsem
se přestěhoval do Prahy, chtěl jsem
se amatérsky vrátit i k tancování a
domluvil jsem se s bývalým spolu-
žákem Martinem Packem. Před
lety tu založil Taneční divadlo
Bufo, šel jsem se na ně podívat a
bylo mi jasné, že už nechci žádný
folklorní soubor, ale přesně tohle
bláznivé taneční divadlo.

Ale oni se k folkloru hlásí...
Jak se to vezme. Bufo znamená

„budoucnost folkloru“ a to, co tan-

číme, je dnešek z pohledu budouc-
nosti. Cosi, co se bude za folklor
považovat za padesát let. Je v tom
dost humoru a satiry. Mimocho-
dem, na podzim chystáme nový
projekt a hledáme pro něj nové tvá-
ře. Kdo má zájem, nechť se podívá
na naše webové stránky.

Klasická lidovka vás netáhne?
Přece jen to je frajerský tanec.

A kde ho dělat? To je kapitola
sama pro sebe. Komunisty nemám
rád, ale je fakt, že na tradice dbali.
„Stáťas“ byl pokladnicí folkloru.
Po revoluci ho zrušili a všechny ty
spousty krojů a archivy notových i
tanečních záznamů, nasbírané za
padesát let, skončily ve skladech a
popelnicích, kde je sežraly myši. V
Německu se chodí ve svátečních
krojích na plesy, tady se o tyhle po-
klady nikdo nezajímá.

V únoru jste ve firmě, jejíž fili-
álku jste tu vedl, dal výpověď.
Co teď děláte?

Stále tancuju v Bufu, dokud mi
vydrží svaly a klouby. Zatím to
jde, ještě loni mě kluci v divadle
vyhecovali a skočil jsem salto. A
profesně? Spočítal jsem si, že zhru-
ba dvacet let jsem intenzivně praco-
val a dalších dvacet let mě zřejmě
čeká. Tím, jak jsme emigrovali, po-
sunulo se nám zakládání rodiny,
takže máme teprve pětiletou dcer-
ku a devítiletého syna. První roky
jejich života mi unikaly. Teď si vy-
bírám poločas a věnuju ho rodině.

K herectví se nevrátíte?
Upřímně řečeno, moc by se mi

to líbilo. Jenže dostat jako neherec
šanci by byla velká náhoda. Navíc
bych těžko uživil rodinu a já jsem
realista. Takže si to jen hýčkám
jako hezký sen.

MARIE HOMOLOVÁ

Herectví si hýčkám
jen jako hezký sen

Pověsti českých hradů a zám-
ků vypráví na stejnojmenném
CD Bára Hrzánová. Mezihry tvo-
ří lidové písně upravené Kar-
lem Holasem a Františkem Čer-
ným z Čechomoru tak, aby kore-
spondovaly s událostmi pověstí.
Vydal Supraphon, doporučená
cena 249 korun.

Začíná Znojemské kulturní léto
a vy se můžete ve středu 1. čer-
vence od 20.30 hodin podívat
na divadelní představení Ďábel-
ská rošáda. Pro návštěvníky
této akce je připravena fraška
o čtyřech obrazech, kterou na-
studoval Divadelní spolek Ro-
tunda. Vstup je volný, hraje se
na otevřeném prostranství
u vchodu do podzemí na Slepi-
čím trhu.

18. července se na rybníku
Svět v Třeboni pojede 4. kolo
Českého poháru dračích lodí.
Soutěže se můžete zúčastnit, po-
kud dáte dohromady posádku
až 20 pádlujících (alespoň
4 ženy a jeden bubeník). Vlastní
loď nepotřebujete, je v ceně star-
tovného (5 000 korun pro partu
přátel, 10 000 korun pro firemní
týmy), které zahrnuje i tréninko-
vé jízdy a vstupné na gala večer.
Přihlásit se můžete do 1. červen-
ce na adrese vktrebon@tisca-
li.cz (774 232 655). Informace na-
jdete na www.dragonboat.cz.

Cena: 100 korun pro 4 osoby
Doba přípravy: 40 minut
Suroviny:
■ 150 gramů plátkového sýra
40%
■ 150 gramů šunky
■ 5 dkg sýra na strouhání
■ malá konzerva hrášku
■ dlouhozrnná rýže
■ kousek másla na vymazání
■ sůl, pepř, paprika

Ve vodě uvaříme dlouhozrn-
nou rýži, osolíme, opepříme,
opaprikujeme a necháme tro-
chu vychladnout. Vmícháme
hrášek z konzervy, přidáme
také strouhaný sýr.
Do plátku šunky navršíme rý-
žovou směs a zavineme. Stejně
postupujeme také s plátkovým
sýrem.
Zapékací misku vytřeme más-
lem. Vkládáme do ní vedle
sebe vždy jeden sýrový a šun-
kový závitek. Zapékáme v trou-
bě roztopené na 200 stupňů po
dobu 15 minut.
Podáváme se zeleninovým salá-
tem, chutná i studené.

Recept od Drahomíry
Stieberové z Prahy

Do 6. července můžete v Národ-
ním muzeu v Praze navštívit
výstavu Republika. Mapuje
roky 1914 až 1939. Kromě histo-
rických dokumentů vejdete i do
dobové kavárny, bytu, módního
salonu či venkovské hospody a
sokolovny. Více na www.nm.cz.

Adrenalin

Jižní Morava Ta nejzamilovanější oblast naší
republiky (ngel)

Návrat Cesta z Rhodosu do
Ostravy kdesi nad
Maďarskem (ludge)

Family trip Výlet na Hlubokou
z loňské dovolené na jihu Čech
(red-cat)

Chci mít klid

Chci mezi lidi

Nejlepší
recepty
čtenářů
Rýžové
závitky

Tip DNES
Pro rodiny

Vážené čtenářky
a čtenáři,
pošlete nám svůj tip na letní
moučník. Autory zveřejněných
receptů odměníme originálním
DVD kuchaře Jamie Olivera.
Recepty posílejte na
prilohy@mfdnes.cz

Rajče.net – největší české
internetové fotoalbum

U fotek je uvedeno uživatel-
ské jméno autora z rajče.net.
Chcete-li nám zaslat svoji fot-

ku z dovolené, přihlaste se
do projektu na adrese

www.rajce.net/leto

Dětské hvězdy
Vizitka

Michaela Dymka (46) zařadi
mezi herce v roce 1975 film
Páni kluci. Objevil se v Tajem-
ství proutěného košíku, v Kra-
konošovi a lyžnících a dalších
filmech. Vystudoval lidový ta-
nec, tančil ve Státním soubo-
ru písní a tanců, roku 1988
emigroval. O sedm let pozdě-
ji se do Prahy vrátil jako jed-
natel mezinárodní firmy.
Amatérsky tancuje v divadle
Bufo. Je ženatý, má dvě děti.

Poezie
Chorvatska
Letovisko Svatý
Filip i Jakov
v severní Dalmácii
(webmastil)

Korsika Aneb to
nejkrásnější místo na
zemi (hankous)

Slávu neměl rád Michael Dymek, kterého v sedmdesátých letech proslavili Páni kluci, jako dítě popularitu nesnášel. Avšak
dnes by si ve filmu klidně zahrál. FOTO: MAFA – LUKÁŠ PROCHÁZKA

Dovolená
čtenářů
Nejhezčí

zážitky
na fotkách


