
Rozhovor s populární českou herečkou Hanou Maciuchovou, která si přijede na letošní Juniorfest pro ocenění Zlatá rafička

Princeznou jsem byla od svých devíti let
ZDEŇKA LUKEŠOVÁ

Šarmantní Hana Maciuchová
je již od roku 1971 věrná Divadlu
na Vinohradech, kde ztvárnila
celou řadu nezapomenutelných
rolí. Diváci ji ale milují i za její
filmové a televizní role. Každý si
jistě rád vzpomene na ztvárnění
temperamentní Anči z Krko-
nošských pohádek či roli žárlivé
manželky v populárním seriálu
Nemocnice na kraji města. V ro-
ce 2008 a 2009 získala cenu TýTý
pro nejlepší herečku. Letos si
přijede na Juniorfest pro festi-
valové ocenění Zlatá rafička. Při
této příležitosti jsme si s Hanou
Maciuchovou popovídali.

Většina dívek touží být princeznou,
jak jste na tom byla v dětském vě-
ku vy?

Na základce mne i mé spolu-
žačky bavilo hrát si. Takže jsme
si samy nazkoušely pohádku
Šípková Růženka, Popelka a
hrály jsem svá představení na

vánočních a jiných besídkách.
Byla jsem princeznou od svých 9
let.

Je rozdíl mezi hraním pro děti a
pro dospělé?

V mém případě rozdíl mezi

hraním pro děti, nebo pro do-
spělé neexistuje.

Protože budete vzácným hostem
dětského filmového festivalu, ráda
bych věděla, jaké bylo vaše největší
dětské přání?

Nevzpomínám si na největší
přání, měla jsem několik, které
jsem si ale potřebovala plnit.
Díky mým drahým rodičům
jsem se v Jeseníkách naučila ly-
žovat. Na Novém Světě v Olo-
mouci jsme my, mladé sportov-
kyně vyhrály okresní i krajské
přebory. V 11 letech jsem začala
navštěvovat paní prof. Neoralo-
vou, která mě učila zpívat. Tou-
žila jsem vidět moře, zaplavat si
v oceánu, to se mi podařilo až po
maturitě.

Kdybyste nebyla tím, čím jste, jaké
povolání byste si ráda zvolila?

Ve věku volby povolání, před
maturitou, jsem chtěla studovat
angličtinu, nebo být lékařkou.
Ke svým životním touhám bych

přidala: být hudebnicí. Bavilo
by mě být dirigentkou.

Co nejraději děláte ve volných
chvílích?

Snažím se stihnout vše na co
mi nevybyl čas, když jsem pra-
covala. A ráda lenoším. Poslou-
chám hudbu, chodím na kon-
certy, výstavy, do kina, nebo
tleskám kolegům v různých di-
vadlech.

Poslední dobou Vás mohou diváci
vidět ve velmi krásných a nároč-
ných rolích. Ve Viole hrajete v Ženě
z Korinta, v divadle V Řeznické
Ještěrku na slunci, v Ungeltu v in-
scenaci Růžové brýle, jaká další
zajímavá práce je před Vámi?

V divadle na Vinohradech za-
čnu zkoušet Loupežníka výsost-
ného autora Karla Čapka. A ve
Viole s režisérem M. Horan-
ským a s Martinem Hilským
budeme přednášet Shakespea-
rovy Sonety.


