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V divadle Pasáž se uskutečnil 
křest DVD z koncertu v bazili-
ce sv. Prokopa. 

 Antonín Zvěřina

Křest DVD se záznamem koncertu 
Václava Hudečka, třebíčského rodá-
ka Josefa Špačka a komorního sou-
boru Musica Minore z baziliky sv. 
Prokopa z 22. května letošního roku 
se konal v úterý 2. září od 18 hodin 
v divadle Pasáž. 

Křtu se zúčastnil Václav Hudeček 
s manželkou Evou, který v úvodu 
zahrál na housle sólově dvě sklad-
by Niccoló Pagagininiho. Zejména 
u první, kterou označil jako jednu 
z nejtěžších, ukázal v celé kráse svo-
je mistrovství. 

„Mohl bych vám zahrát nějakou 
skladbu současnou, ale mnohé se pří-
liš nepovedly,“ poznamenal houslis-
ta, kterého publikum za jeho výkon 
odměnilo bouřlivým potleskem 
a druhou skladbu si tím vlastně 
vyžádalo. 

Vlastního křtu se ujal patron kon-
certu v bazilice sv. Prokopa mís-
tostarosta Pavel Pacal. Doplnily ho 
vedoucí odboru kultury Kraje Vyso-
čina Katina Lisá a místostarostka 
Marie Černá. 

„Tento koncert je součástí projek-
tu, který jsem připravila pro televiz-
ní stanici Noe a jmenuje se Má vlast,“ 
nastínila Eva Hudečková. Proč prá-
vě Noe? „Protože o sobě říká, že je 
poslem dobrých zpráv, a to je pro mě 
v těchto dobách velice sympatické hes-
lo,“ odpověděla. Dramaturgem se 
pak stal Václav Hudeček. 

„Máme velikou radost, že jsme v naší 
republice objevili spoustu krásných 
míst a muzikantských talentů, což je 
pro naši společnost dobrá vizitka,“ 
podotkla Eva Hudečková.  

Ředitelka městského kulturního 
střediska Jaromíra Hanáčková v úvo-
du naznačila, že manželé Hudečkovi 
by klidně mohli ten večer pobývat 
doma, ale oni raději cestují a přiná-
šejí lidem radost. „I proto jsou tak 
populární. A přitom by Václavovi sta-
čil jeden vyprodaný koncert za měsíc,“ 
zdůraznila. 

Václav Hudeček naznačil možné 
pokračování Slavností hudby, které 
letos po sedmé zaštítil v Moravských 
Budějovicích. „Myslím si, že by bylo 
krásné, kdyby se tento festival   rozší-
řil i do Třebíče. Jsou tady pro hudbu 
opravdu příhodné prostory,“ netajil.

Pak už se návštěvníci přesunu-
li z foyer do divadelního sálu, kde 
v předpremiéře zhlédli sestříhaný 
záznam koncertu. Nabídl úžasnou 
muziku a záběry vnitřních prostor 
baziliky.

Konečné slovo v televizním pro-
gramu připadlo patronovi koncertu 
Pavlu Pacalovi. Ze všech kladných 
vlastností manželů Hudečkových, 
kteří se stali příkladem pro mnoho 
umělců, vyzdvihl ještě jednu, vlaste-
nectví.    

Manžele Hudečkovy úsměv neopouští

SYMPATICKÁ dvojice nezklamala svoje příznivce ani v divadle Pasáž v Třebíči. Foto: Antonín Zvěřina

Manželka houslisty Václa-
va Hudečka Eva, za svobodna 
Trejtnarová, dříve známá hereč-
ka, svého manžela doprovází na 
každém kroku. Nechyběla ani 
v Třebíči na křtu CD v divadle 
Pasáž.

Léto pomalu končí, jak jste ho 
prožila?

Měli jsme se s manželem oprav-
du krásně. Byli jsme napůl pracov-
ně a napůl dovolenkově v Itálii, strá-
vili jsme nádherných dvanáct dní v 
Benátkách a několik dnů na pobřeží. 
Takže jsme si odpočinuli, viděli jsme 
spoustu úžasných věcí. Jsme milov-
níci umění a Benátky jsou zlatý důl. 
Máme tam hodně přátel, kteří nám 
ukázali spoustu věcí, které jsme ještě 
neznali. Byli jsme v jednom soustav-
ném okouzlení.

A co se děje nyní?
Po návratu absolvujeme jeden kon-

cert za druhým, je doba festivalů. 
Setkáváme se s úžasnými umělci, s 
bezvadnými lidmi z publika. Opakuji, 
prožíváme nádherné léto.

Televize opakují seriály, fi lmy, ve 
kterých jste hrála. Vzpomínáte si 
na tu dobu?

Na to, abych se na ně dívala, nemám 

čas. A i kdybych ho měla, tak ho 
využiji na něco jiného. Třeba na 
poznání míst, kde jsem ještě neby-
la. Nerada se vracím, raději chodím 
dopředu.

Nechybí vám herecká práce?
Teď už vůbec ne. Myslím si, že teď je 

doba pro herectví velice nepříznivá. 
Není příliš mnoho lidí, kteří by doká-
zali správně rozhodnout o výběru lát-
ky. Není příliš věcí, které by se mohly 
pochlubit dobrým scénářem. Filmo-
vé a televizní umění je v úpadkovém 
období. Věcí, které jsou krásné a člo-
věk by se na ně s gustem podíval, moc 
není. Doufám, že se to časem spraví a 
vyroste nová generace, která se bude 
hodně učit a bude toho hodně umět.

Setkáváte se s kolegy, se kterými 
jste kdysi hrála?

Z té branže jsem už 30 let pryč, 
setkávám se s nimi, třeba když se jdu 
podívat do divadla na nějaké hez-
ké představení. Naštěstí se dají najít 
krásné a zdařilé inscenace. Pak jsem 
opravdu nadšená, protože vidím pro-
fesi ve vší kráse a poctivosti, která k ní 
patří.

Když se vrátíme k televizi, sledu-
jete současné seriály?

Není co sledovat. Když se občas 

dívám, neznám souvislosti. Je to ztrá-
ta času.

Máte nějakou svou oblíbenou 
roli?

Spíš vzpomínám na lidi, se který-
mi jsem spolupracovala. Ty role vám 
časem vypadnou z paměti, ale máte 
nádherné vzpomínky na herecké 
osobnosti. Na ty, kteří něco uměli a 
měli názory, které stálo za to slyšet. 
Měli k práci velikou pokoru, noblesu, 
to je to, co mi dneska chybí. Takže to 
je jediné, na co vzpomínám.

Podle vaší knihy O ztracené lásce 
dokonce vznikl seriál, co vy a psa-
ní?

Abych vám pravdu řekla, vzhledem 
k tomu, jaká je situace, že pro autora 
tady neexistují důstojné a férové pod-
mínky, pracuji spíš v oblasti hudby, a 
to mě dělá šťastnou.

Rozepsala jste nějakou další kni-
hu?

Ano, ale jsem tolik zaneprázdněná 
jinými a krásnými věcmi, a tak musím 
volit jedno, nebo druhé. Na dvou žid-
lích se sedět nedá. A mně současný 
stav plně vyhovuje, protože muzika 
člověku přináší plno krásy a pohle-
dů na svět, že toto prostředí nechci 
opouštět.   -zt-

Herečkou už nejsem, říká Eva Hudečková


