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PRAHA (mir) – Popr-
vé se potkali ve fi lmu Ba-
bička a měli spolu hrát i 
v Popelce. Jan Hrušín-
ský (66) v rozhovoru pro 
Blesk vzpomíná na Libu-

ši Šafránkovou, které 
říkal Libuna či Liba. 

 V Třech oříš-
cích pro Popel-

ku jste měl hrát 
prince místo 

Pavla Tráv-
n í č k a . 

Proč z 
t o h o 
nako-

nec se-
šlo?

„Ano, měl – 
dokonce dvakrát! Pů-

vodně měl Popelku režíro-
vat Jiří Menzel, který chtěl 
do fi lmu obsadit mě i Libu 
Šafránkovou. Menzel měl 
od Skřivánků na niti, tedy 
od roku 1969, zakázáno 
točit a tehdejší vládce Bar-
randova Ludvík Toman 
mu Popelku vzal. Scénář 
dal Václavu Vorlíčkovi, s 
nímž jsem o dva roky dříve 
točil Dívku na koštěti. Pa-
matuji si, jakou jsem měl 
radost, když se mě Vorlí-
ček ptal, jestli bych si chtěl 
v Popelce zahrát prince. 
Ještě víc si ale pamatuji, 
jak rychle jsem o ni přišel, 
když mi volal, že obsazení, 
bohužel, neprošlo.“

 Co se stalo?
„V té době komunis-
ti pronásledovali mého 

tátu za jeho po-
stoje z 

let 1968 až 1969 a mstili se 
mu, jak jen mohli. Jednou 
takovou pomstou bylo i to, 
že v letech 1972 až 1974 
mě a mého bráchu Rudol-
fa škrtali režisérům z obsa-
zení. Toman prý na Vorlíč-
ka křičel – se synem toho 
Hrušínskýho můžeš na 
fi lm zapomenout! Filmů, o 
které jsme tehdy s bráchou 
přišli, protože jsme se od-
mítli přejmenovat a zříct se 
veřejně táty, bylo víc.“

 Když Libuška na-
točila Popelku, stala se 
skutečně slavnou. Bylo to 
z ní nějak cítit v chování? 
A záviděl jste Trávníčko-
vi, že jste nebyl princem?

„Liba se nikdy nechova-
la jako slavná hvězda, pro-
tože skutečnou hvězdou 
byla. Neznám nikoho, kdo 
by ji nemiloval nebo kdo 
by o ní nemluvil hezky. A 

Trávníčkovi jsem ne-
záviděl nikdy 
nic. A už vů-
bec mu nezá-

vidím jeho ná-
zorovou blíz-

kost s Milošem 
Zemanem.“ 

 Kolik vám 
bylo, když jste to-

čili Babičku?
„Mně patnáct a 

Libě semdnáct. Všich-
ni jí říkali Barunko 

nebo Libunko a ona ty 
zdrobněliny neměla moc 

ráda. Tak jsem jí říkal Li-
buno. A jednou mi potom 
z Ratibořic poslala po-
hled, který zakončila slo-
vy: Ahojka – Baruna. Hrá-

la tehdy v brněnském di-
vadle Shakespearovu Julii, 
takže v mých očích už to 
byla velká herečka.“

 Zahráli jste si spo-
lu také v divadle?

„Posledních sedmnáct 
let s námi Liba i Josef Abr-
hám byli na jevišti Divadla 
Na Jezerce v představení 
Woodyho Allena Zahraj to 
znovu, Same. Jejich scény 
byly natočeny na video a 
byly součástí představení, 
které jsme hráli třistaosm-
desátkrát! Liba s Pepou 
hráli Ingrid Bergmanovou 
a Humphreyho Bogarta a 

já s nimi vedl dialogy jako 
v Laterně magice. Tyhle
scény patřily k nejvtipněj-
ším z celé hry a diváci se 
skutečně lámali smíchy.“

 A naživo jste spolu 
nehráli?

 „Asi tři týdny jsme u 
nás doma zkoušeli jednu 
hru Ferdinanda Peroutky. 
Josef Abrhám byl zároveň 
režisérem a s ním a Libou 
tam hrála i moje žena Míla, 
já a můj brácha Rudolf. 
Prožili jsme tři týdny úžas-
ného zkoušení, povídání a 
legrace. Vlastně už si ne-
vzpomínám, proč jsme to 
nedotáhli do konce. Škoda. 

Ale rozhodně to stálo za to 
a nikdy na tohle zkoušení 
nezapomenu.“

 Hraní vás zjevně 
spolu bavilo.

„Myslím, že ano. Taky 
jsme s Libou chtěli hrát 
na Jezerce hru, podle které 
byl natočen fi lm Nebožtí-
ci přejí lásce. Už jsme měli 
autorská práva, ale mys-
lím, že nás víc bavilo to 
plánování a hru, která ne-
byla tak dobrá jako fi lmo-
vý scénář, jsme nakonec 
neudělali. Také jsme spo-
lu několikrát mluvili o hře 
Kdo se bojí Virginie Wool-
fové. Libuna by v ní byla 
skvělá, ale také jsme ji na-
konec spolu nenazkoušeli. 
Liba už, myslím, nechtěla 
podstoupit nervy spojené 
s divadlem a hraním před 
obecenstvem. Ale ta před-
stava ji bavila pořád. Ško-
da. Už to, bohužel, neusku-
tečníme...“

 Libuše hrála ve fi l-
mech i s vaším otcem Ru-
dolfem, kterého si velmi 
vážila. Co si o ní myslel?

„Obdivoval ji jako kaž-
dý. Měl ji moc rád.“

 Kdy jste se s ní na-
posledy viděl?

„Nebyli jsme blízcí přá-
telé, ale vídali jsme se rádi. 
Kdy jsem ji viděl naposle-

dy? Asi před dvěma lety. 
Vezl jsem jim domů něja-
kou knížku.“

 Před šesti lety vás 
prasklý žlučník, tepna a 
oboustranný zápal plic 
dostaly do umělého spán-
ku na ARO. Když jste 
přišel k sobě, volala vám 
Libuška. Byl jste překva-
pený?

„Ano. Měli jsme ten-
krát stejnou rehabilitační 
sestřičku Katku, což jsem 
nevěděl. Ta Libě řekla, že 
jsem na ARO v Krči. Byl 
jsem na tom tehdy mizerně 
a Liba mi se smíchem sdě-
lila, že už je čas, abych se 
přestal povalovat a šel ra-
ději něco užitečného dělat. 
Měla pravdu, ne? Byl to 
rozhovor plný smíchu. Při-
tom jsem tenkrát netušil, že 
sama už víc než rok zápa-
sila s mnohem těžší nemo-
cí, než jakou jsem měl já. 
To byla prostě ona. Krásný 
člověk.“

 Vidíte někde kolem 
sebe možnou Libuščinu  
nástupkyni?

„Dobrých hereček je 
mnoho a jistě se časem ob-
jeví nějaká úžasná, neza-
pomenutelná a nejtalen-
tovanější. Ale Libuna 
Šafránková byla na svě-
tě jen jedna.“
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Herec a principál 
Jan Hrušínský o zesnulé 

kolegyni Šafránkové:

Dobrých 
hereček je 
mnoho, ale 

Libuna byla jen 
jedna...PRAHA (apž) – Ještě před týdnem byla 

v kruhu svých nejbližších a šťastná sla-
vila své 68. narozeniny. Stačily pou-
hé dva dny, a všechno se rozplynu-
lo. Bolestivý odchod zasáhl nejvíce je-
jího muže Josefa Abrháma. Právě o 
něho teď mají nejbližší největší strach. 
„Je strašně moc nešťastný,“ řekla Bles-
ku sklesle Popelčina sestra Mirosla-
va Šafránková (62). Hercův zdravotní 
stav není nejlepší, podle dostupných 
informací ho sužují problémy neuro-
logického charakteru. Dokonce ne-
byl ani u toho, když jeho žena mi-
nulé pondělí po oslavě svých na-
rozenin odjížděla do Všeobecné 
fakultní nemocnice na Karlově 
náměstí, odkud se už bohu-
žel nevrátila. Více se o rodin-
ných vztazích i prokletí do-
čtete v novém vydání maga-
zínu Aha! pro ženy, které je 
právě v prodeji za 9,90 Kč.
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Obavy o Abrháma!Obavy o Abrháma!
Týden po Libuščině odchodu
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19701970
Jan Hrušínský s Jan Hrušínský s 

Libuší Šafránkovou Libuší Šafránkovou 

při natáčení Babičky.při natáčení Babičky.

19701970
Jako dvojka zářili i v Jako dvojka zářili i v 

Sarajevském atentátu.Sarajevském atentátu.

19751975
Můj brácha má Můj brácha má 

prima bráchu.prima bráchu.

POZOR!

 PRÁZDNINY V ČESKU: 30 tipů na výlety 
 K VÝCHODNÍM SOUSEDŮM: Prešovský kraj na kole 
 AUTEM BEZ STAROSTÍ: Rady před odjezdem 

KOUČKA Z TVÁŘE LINDA FINKOVÁ: Na dovolené potřebuju jíst, pít a opalovat set a opallovattt sse

ZDARMA!
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