Osud

Anči Kreuzman nová

Hurvínkova
Mánička
se dožila
95 let

V ostravské televizní Kavárničce dříve
narozených jsem kdysi jako hosta zpovídal
herečku Anči Kreuzmannovou. S jejím
hlasem se dodnes můžete setkávat na
starých gramofonových nahrávkách ze
třicátých let, na nichž je partnerkou »otce«
Spejbla a Hurvínka, profesora Josefa Skupy.

A

nči Kreuzmannová Vlastně se nic nestalo a v ro(1899–1994), sestra ce 1988 ho natočil režisér
známějšího herce Fran- Evald Schorm. Ještě téhož rotiška Kreuzmanna, zasvětila ku ji obsadil do svého filmu
The Raggedy Rasvůj život loutkovéRáda
mu divadlu. Do důwney režisér Bob
chodu odcházela vzpomínala Hoskins. A s nabídkami filmoz pražského Ústředního loutkového di- na setkání vých roliček jako
vadla v roce 1968. s Werichem by se roztrhl pytel!
Jenomže o dvacet let
V roce svých 90.
později se stalo něco neuvěři- narozenin hrála Anči dokontelného – paní Anna (které se ce ve třech filmech. Byly to
však neříkalo jinak než Anči) snímky Oznamuje se láskám
se pojednou stala vyhledáva- vašim (režisér Karel Kachyňa),
nou filmovou herečkou! Její kde vytvořila postavu babičvůbec první film se jmenoval ky Ulriky (v podání Markéty

Hrubešové), Příběh ’88 (rež.
Zuzana Hojdová) a Bizon
(syrskému režisérovi Morisi
Issovi pomáhal s režií Elmar
Klos). Do konce života se pak
ještě objevila ve filmech
Zvláštní bytosti (režie Fero Fenič) a především v úspěšné
muzikálové komedii Šakalí léta (rež. Jan Hřebejk). Poslední rolí Anči Kreuzmannové
byla matka v krátkém filmu
Mezičas (rež. Karel Koula),
kde byl jejím partnerem Oldřich Navrátil v roli syna. Úžasný život jedné herečky!
A teď už konečně k tomu našemu setkání v televizní Kavárničce: Věděl jsem o paní
Kreuzmannové, že hrála také
na scéně Osvobozeného divadla a že se dobře znala s pány
Voskovcem, Werichem a Ježkem. To bylo téma, které mě
nesmírně zajímalo. A tak jsem
se dozvěděl nejen o tom, jak se
zrodila Hurvínkova Mánička,
ale také čeho všeho byla paní
Anči svědkem v zákulisí kultovního divadla pánů V + W.
„To jsme hráli s Josefem
Skupou v Osvobozeném divadle hru, která se jmenovala
Kašpárkova maminka,“ vyprávěla Anči Kreuzmannová.
„Zpěvačka paní Boubínová,
která u Skupy také hrála, mluvila maminku a já Kašpárka.
Kašpárek leží v posteli a naříká, protože je nemocný, maminka ho konejší. Stála jsem
nahoře nad jevištěm, odkud
jsem Kašpárka mluvila, zatímco loutku vodil někdo jiný. Jak
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