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Zdenek Homolka přijede 
z Rakouska do Třebíče s před-
stavením Zkrocení zlé ženy, 
kterou režíroval. Hrají ji Češi 
samozřejmě česky ze spolku 
Vlastenecká omladina, kte-
rý letos slaví 130. let od svého 
vzniku. Se Zdenkem Homol-
kou měl původně vzniknout 
rozhovor, ale jeho monolog byl 
natolik poutavý, že jsme ho tak 
ponechali.   

 Antonín Zvěřina

Divadlo byla moje první velká a 
věrná láska. Ale abych učinil rodi-
čům radost, vystudoval jsem vyso-
kou školu a sedm let jsem se živil 
jako středoškolský profesor. Nako-
nec mě vyhodili, protože jsem kres-
lil vtipy do tehdejších periodik. Byl 
to vyhazov na hodinu a nikde mě 
nechtěli vzít. Pak jsem se přece jen 
uchytil jako instalatér, což pro mě 
znamenalo naprostou volnost. Děl-
níka nelze potrestat. Prací? Tu už 
on má. Dnes je to samozřejmě něco 
jiného.

Technik v divadle
Pak jsem se dostal díky mému celo-

životnímu kamarádovi Jaromíru 
Pátkovi jako technický vedoucí do 
Divadla Jiřího Wolkera, dnes Diva-
dlo v Dlouhé. Tam jsem pracoval 
tři roky. V té době jsem byl ale také 
odsouzený za protistátní činnost, 
takže když začala Charta, cítil jsem, 
že je o mně u bezpečnosti zájem.

Tehdy jsem si řekl dost, nebudu 
čekat na nádraží, kde už žádný vlak 
nepojede a v roce 1977 jsem odešel 
do Rakouska. Tam jsem měl štěstí, že 
jsem okamžitě dostal práci. Ono to 
tenkrát bylo trochu jiné. Ze socialis-
tického tábora neodcházeli pomocní 
dělníci a byla relativně konjunktura. 

Kdo uměl pracovat, místo si vždyc-
ky našel. Dostal jsem se do pracovní 
skupiny v jedné fi rmě, ale měli pro 
mě příšernou pracovní dobu od šes-
ti hodin. Protože nejsem ranní ptáče, 
hledal jsem něco jiného. 

Bydlel jsem ve čtvrti, která kdy-
si byla převážně česká. Žilo zde 150 
tisíc Čechů, měli svoji školu, faráře, 
vlastně veškeré české služby. Dnes už 
to tak není, Češi se asimilovali a roz-
prchli se po celé Vídni a dá se říct po 
celém Rakousku.

Jevištní mistr
Přečetl jsem si inzerát, že v divadle 

Na Vídeňce přijmou člověka, a měl 
jsem štěstí, že jsem se tam dostal. 
Pak k tomu přibyla ještě dvě další 
divadla a já se stal takovým jevištním 
mistrem. Pracoval jsem tam až do 70 
let.

Kolegové mi říkali, proč nejdeš do 
důchodu, tak jsem jim odpovídal, že 
jsem slyšel, že všichni důchodci musí 
umřít. A pak, v práci umírá daleko 
méně lidí než v posteli. 

Jen musím připomenout, že česká 
menšina dříve žila samostatně, pro 
sebe. Vznikalo tam spousta zájmo-
vých organizací, spolků a také mno-
ho divadel. Samozřejmě i pěvecké 
sbory.

ZDENEK HOMOLKA  přiveze do Třebíče inscenaci Zkrocení zlé ženy.
 Foto: Antonín Zvěřina

Divadlo je má láska, říká Zd. Homolka

Postupně, jak jsem říkal, se doba 
měnila, spousta Čechů se po první 
světové válce vrátila domů, dnes tam 
jsou tam dva tři spolky, jeden pěvec-
ký a jeden náš, který slaví 130 let od 
svého vzniku a jmenuje se Vomladi-
na, Vlastenecká omladina. 

Ten název je poněkud archaický, 
doba se změnila, tenkrát byl český  
nacionalismus ve Vídni daleko sil-
nější. Dnes prakticky vymírá, ale to 
je vývoj doby. 

Pozvání kamaráda
Do tohoto vlasteneckého spol-

ku jsem byl pozván jedním kamará-
dem, protože potřeboval někoho do 
nějaké divadelní role. To bylo před 
dvaceti lety, a od té doby tam jsem. 
Začal jsem hrát a později i režírovat. 
Poslední hra, kterou režíruji, je Zkro-
cení zlé ženy. Bude to trochu jinak 
než u původní inscenace, je to tro-
chu kratší a méně postav. Ale budou 
tam všechny, které tam mají být. 

Proč jsem si tuto hru vybral? Fasci-
noval mě překlad, který vznikl mezi 
světovými válkami. I když se říká, 
že ty novodobější angličtinu lépe 
chápou. Ale ono se dá něco doslova 
těžko překládat. Zdají se mně bás-
nicky hrbolatější. 

Také jsem chtěl, aby se ve hře uplat-
nilo víc našich herců a hereček. Spo-
lupracujeme s divadelním souborem 
v Boleradicích u Hustopečí, tam hra-
jeme v pátek 17. dubna a v sobotu 2. 
května. To první představení máme 
už vyprodané. Tam je nesmírně čilá 
skupina ochotníků, která hraje diva-
dlo 60krát do roka. A co nás také 
těší, mají dobré víno. 

Proč jsem odešel z Třebíče? Tehdy 
jsem říkal, buď se z Třebíče odstěhu-
je tři tisíce lidí nebo já. A protože oni 
nechtěli, musel jsem já. 

Vzpomínka na Geršu
Musím ale říct, že základy divadel-

nictví jsem získal u tehdejšího tře-
bíčského principála Josefa Gerši. 
Upravovali jsme třeba dialogy u her 
Voskovce a Wericha. Dávali jsme do 
toho naše rozumy. Pokud jde o Jose-
fa Geršu, byl to mimořádně nadaný 
divadelník. 

Z jeho školy vzešli všichni diva-

delníci té doby. Tady byla veliká 
ochotnická síla a on věděl, co chce. 
S Čapkovým Loupežníkem tehdej-
ší sokolská scéna dokonce vyhrála 
Jiráskův Hronov. On byl divadelní-
kem tělem i duší. Víc divadelníkem 
než učitelem. Kdyby on ve mně 
nevzbudil tu lásku k divadlu, nevím, 
jak bych se k tomu dostal. Divadlo je 
droga. 

Profesionálním hercem či režisé-
rem bych asi za jiných okolností být 
mohl, ale to se mně nepodařilo. Ale 
na druhou stranu jsem se ve Vídni 
dostal k nádhernému divadlu, které 
bylo hodnocené Američany a Angli-
čany jako nejlepší muzikálová scéna 
v Evropě. Měli jsme dokonce tako-
vá privilegia, že když my jsme uvedli 
nějaký muzikál, pět let ho žádné jiné 
divadlo v Evropě nemohlo hrát, Fan-
tom opery, Kočky, Bídníci.

Jen pro upřesnění, v divadle Na 
Vídeňce se hrají opery a na dvou 
zbývajících scénách muzikály. 
Bohužel si začínají konkurovat. Ale 
zpět, představení Koček jsme za 
sedm let odehráli 2200krát.

Amatérská scéna 
Ale když se vrátím k našemu diva-

dlu, to je zcela amatérská scéna, kte-
rá vznikla před 130 lety tehdejšími 
Vídeňskými Čechy. Ti většinou pra-
coval v přilehlých cihelnách. A ženy 
v sobotu chodily k cihelnám, aby 
mužům zabavily alespoň část výpla-
ty, protože ti ji byli schopni do rána 
propít. V těch cihelnách se nevysky-
tovalo jiné jméno než české. 

Když jsem přijel do Rakouska, 
německy jsem moc neuměl. Bylo to 
dáno tím, že jsme si říkali, stejně ni-
kam nepojedeme, proč bychom se ji 
učili. Byli jsme lenošní.

Když jsem dělal na škole závěreč-
nou písemku z němčiny, měl jsem 
tam jedno spolužačku, která měla 
mámu, Němku, a ta uměla perfekt-
ně německy. Tak jí říkám, pošli mi 

taháka, nebo propadnu. Tahák mi 
poslala, já to opsal, ale pak si říkám, 
to by bylo nápadné, kdybych dostal 
jedničku. Tak jsem tam udělal něko-
lik chyb. O přestávce za mnou přišla 
a já ji poděkoval a ona povídá, víš, 
já jsem ti tam udělala pár chyb, abys 
nedostal jedničku. A dostal jsem 
čtyřku.

Nečetl česky  
Když jsem byl v Rakousku, patnáct 

let jsem se nepodíval do české knihy 
ani do českých novin. První knížku, 
kterou jsem po patnácti letech četl 
česky, byla Manon Lescot od Nezva-
la.

Když jsem přišel do Rakouska, šéf 
první fi rmy, kde jsme nastoupil, mi 
povídal, já vás nepotřebuji. Ale já 
vám chci pomoct. Když jsem dával 
výpověď, tak mi chtěl značně zved-
nout plat, ale ten začátek pracovní 
doby, šest hodin ráno, to u mé osoby 
prostě nešlo. To je nelidské. Říkával 
jsem, že Marx by byl daleko větším 
přínosem pro lidstvo, kdyby odstra-
nil nechtěné vstávání.  

Je pravda, že do divadla se na šes-
tou nechodilo, ale trávilo se tam víc 
času. Před premiérou až šestnáct 
hodin. Ale brzy si všimli, že jsem 
velice šikovný, a tak jsme se postup-
ně dostával nahoru. 

Bohémský život u divadla? 
V Čechách je daleko intenzivněj-
ší. Ne že by tam večírky nebyly. 
Když jsem přišel tehdy do divadla, 
tak jsem žasnul, že všichni na první 
zkoušce znali text. Nikdo si nedovo-
lil chodit s knížkou. 

To si u nás nedokáži představit. A 
nikdy nefungovala nápověda. Her-
ci nebyli trvalí zaměstnanci. Měli 
smlouvu na rok nebo na dobu hra-
ní. A každý všední den od 10 do 12 
hodin museli být k dispozici divadlu. 
A to nikdo nevěděl, kdo bude zkou-
šet. Nějaké natáčení fi lmu nebo tele-
vize neexistovalo. Museli být k dis-
pozici divadlu. 

Tancovali Američané
Jinak v muzikálech tancovali pře-

vážně Američané. A měli úvazek až 
na 35 představení za měsíc. Měli 
velice malé nároky, rozhodně menší 
než Evropané. Když jsme s Kočka-
ma byli měsíc v Moskvě, Rakušané 
tamní stravu prostě nemohli pozřít. 
Z Vídně přiletěla mobilní kuchyň, 
kde si mohli usmažit řízky, udělat 
palačinky. Američanům ruská strava 
nevadila. Ani mně to nevadilo. 

Pokud jde o konkurenci, v Rakous-
ku to mají těžké zejména začínají-
cí herci. Měl jsem možnost podí-
let se konzultacemi na výchově 
mladých herců a říkal jsem si, vždyť 
my vychováváme budoucí nezaměst-
nané. U děvčat je to pochopitelně 
snadnější. 

Pokud jde o autorství, se zmiňova-
ným Pátkem jsme první hru napsali 
v 17 letech. V Praze jsem se podílel 
zejména na kabaretech. Mnoho her 
jsem pochopitelně upravil.

Myslím si, že mi život přál. Pro-
žil jsem spoustu krásných chvil. Měl 
jsem a mám spoustu kamarádů, 
nemůžu říct, že se na mně štěstí neu-
smívalo.        

Zkrocení zlé ženy, 
sobota 18. dubna, 

Národní dům, 19 hodin


