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na Cenu Thálie 

Herec Ondřej Kavan získal nominaci za mimořádný výkon v roli Adolfa Hitlera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už podruhé v krátké době se dočkalo Divadlo Na Jezerce prestižního ocenění. 
Herec Ondřej Kavan získal širší nominaci v Cenách Thálie 2017 za mimořádný 
výkon v roli Adolfa Hitlera v tragikomedii Už je tady zas!  Thálii za mužský 
herecký výkon roku 2016 získal loni v březnu zase Milan Kňažko za strhující 
výkon v hlavní roli hry Shylock, která patří k vyhledávaným titulům nuselské 
scény. 

„Nominaci beru jako pochvalu za mou systematickou a někdy až perfekcionistickou 
přípravu při studiu a následovném ztvárnění role Adolfa Hitlera. Děkuji také Honzovi 
Hrušínskému, že mi hodil tu rukavici, kterou jsem okamžitě zvedl,“ říká Ondřej 
Kavan. „Vzhledem ke konkurenci, jaká v tomto oboru na zdejších jevištích existuje a 
také vzhledem k počtu premiér během minulého období Cen Thálie jde o významné 
ocenění vaší tvůrčí práce,“ sdělil mu Ondřej Kepka, prezident Herecké asociace, 
která ceny pořádá.  „Gratuluji Ondrovi Kavanovi, režiséru Matěji Balcarovi a všem na 
Jezerce děkuji. Mám radost!“ vyznává se herec a principál divadla Jan Hrušínský. 

 



Syn mi dává radost a sílu 

Ondřej Kavan exceluje coby Adolf Hitler v inscenaci Už je tady zas! Co by se dělo, 
kdyby se vůdce nacistů v těchto dnech probudil živý a zdravý? Kdyby se ocitl ve své 
válečné uniformě v některém z berlínských parků?  Hra Už je tady zas! podle 
stejnojmenného bestselleru Timura Vermese měla na Jezerce premiéru minulý rok 
symbolicky v březnových dnech 78. výročí německé okupace Československa. 

„Pochopit chování či uvažování Hitlera asi nejde zcela do důsledku. V každém 
případě ve hře samotné jsou obrovské paralely se současnými politiky a to mě na ní 
nesmírně baví,“ říká Ondřej Kavan. 

Letos slaví Ondřej Kavan čtyřicáté narozeniny. Nedávno se mu narodil syn, jehož 
matkou je Kavanova partnerka Pepina Nálepková, dcera Světlany Nálepkové. „A syn 
je má současná největší radost, která mi dává sílu a zároveň mi nedovoluje stárnout. 
Takže teď teprve začínám žít, uzavírá herec. 
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