
Vážená paní ředitelko. 

Děkujeme za nádherný večer spojený s oslavou MDŽ. Večer, který jste tak krásně uvedla a 

představila svátek žen v historických souvislostech, započatých v roce 1909 stávkou 

amerických žen za volební právo. Květinový dar v úvodu, k tomuto svátku, převzala lidická 

žena Jaroslava Skleničková, v nesmírně milém rozhovoru s Jiřím Vaníčkem a ve 

vzpomínkách na těžké dny v lágru i na ty milé v kruhu početné rodiny. 

Užili jsme si nádherný večer s Vaším vzácným hostem, skvělým hercem, sympatickým, 

tvůrčím a podnikavým člověkem, pravým chlapákem, horalem i sportovcem, Alexejem 

Pyškem. I klavírní skladby, virtuosně interpretované Martinem Filou, zvláště Pochod 

stoprocentních mužů, skvěle souzněly právě s účinkujícími muži! 

Večerem nás nádherně provedl vynikající moderátor Jiří Vaníček. V krásném vyprávění 

Vašeho hosta Alexeje Pyška jsme se dozvídali mnoho z jeho života, zálib, skvělých úspěchů, 

a pokud byly "kotrmelce", tak měly určitý význam a v dobré se obrátily. Vnímali jsme jak 

Alexej Pyško, rodák z Ostravy, přes studia na gymnáziu v Havířově, vystudoval DAMU a po 

sedmi letech angažmá v Divadle v Ostravě, hrál desítky let v Národním divadle v Praze. 

Začínal v roli syna, upravené pro něj panem režisérem Macháčkem v Čapkově Bílé nemoci. 

Jako mladík hrál v úctě mezi divadelními bardy - panem J. Kemrem, J. Somrem, R. 

Hrušínským. Obdivoval již během ostravského období pana Kačera i charismatickou Věru 

Galatíkovou.  

Jeho milované kraje jsou spojené s přírodou - jako malebná vesnička Kojčov u Košic - rodiště 

jeho maminky, tak Beskydy i Vysočina, kde má nyní stavení s hospůdkou pro přátele. 

Vnímali jsme čas, kdy byl uměleckým šéfem v hornatém Liberci, dobu, kdy byl tvůrcem 

Letních Shakespearovských slavností a s představením byl i týden u Spišského hradu na 

Slovensku, za výjimečně teplého večerního srpnového počasí. Vnímali jsme vyprávění o jeho 

dabingu Bruce Willise, moderování Zlatého slavíka v roce 1987, kdy zvítězila Iveta 

Bartošová i moderování Miss Česka a Miss Moravy a mnoho dalšího.... 

Dozvídali jsme se, že v současné době se Alexej Pyško věnuje natáčení druhé řady 

gangsterského televizního třináctidílného seriálu Rapl, a že natáčení je mnohdy obtížné, v 

exteriéru za mrazu minulých dnů, ale i s prožitkem z "genia loci" v přírodě v Krušných 

horách. 

Mottem Vašeho hosta je užívat si život a brát život s optimismem. A jeho vysněnou rolí by 

byla role Cyrana z Bergeracu. 

Odnášíme si skvělý prožitek a nádhernou růži k MDŽ. Děkujeme za tyto vzácné chvíle. 

S úctou 

Klánovi z Plzně 

 


