
Když je vinšování 
potěšením 

Z které strany to oslavné „slohové 
cvičení" začít? Bude lepší připome
nout, že se jednoho červnového dne 
(přesně 27.) v Novém Meste nad Vá-
hom narodilo děvčátko, které vyrůsta
lo k radosti rodičů ... Nebo bych měl 
spíše začít tím, že jubilantka, čelná 
česká herečka, která už drahně let vy
chovává na Pražské konzervatoři nové 
adepty Thálie, oslaví 27. června naro
zeniny stále plna elánu, s temperamen
tem, který je dán patrně jejím původem. 

To obojí platí o MgA. Gabriele Vrá
nové, kterou čapkovci znají z mnoha 
jejích vystoupení na pořadech Spo
lečnosti, kdy své umění dává nezištně 
do služeb obou bratrů. Na Vinohrady 
přišla po dvouletém působení v Ostra
vě, kam nastoupila po absolvování Ja
náčkovy akademie múzických umění; 
a členkou vinohradského souboru je 
dodnes. 

„Paní Gábinka"- tak jí říkají její 
přátelé - je ovšem známá nejen jako 
divadelní, televizní a filmová herečka. 
Za své výkony v rozhlasu získala Prix 
Bohemia, umělecký přednes jí „vy
nesl" Křišťálovou růži. Společnost 

bratří Čapků jí za její působení při 
čapkovských akcích udělila v roce 
1996 medaili bratří Čapků, v květnu 
1997 převzala v Trenčianských Tepli
cích Cenu Karla Čapka za rok 1996. 
Tuto cenu uděluje město Trenčianské 
Teplice, Kruh přátel české kultury a Láz
ně Trenčianské Teplice za propagaci 
života a díla bratří Čapků na Sloven
sku a za praktické uplatňování česko 
- slovenské vzájemnosti. Jubilantka 
obě tato kriteria bohatě naplňuje. 

Mohl bych ještě pokračovat, ale 
myslím, že už je načase, abych se pustil 
do vinšování. Takže: Vážená a milá 
paní Gábi (dovolím si toto přátelské 
oslovení), se zvláštním potěšením du-
močím gratulaci výboru SBČ (a jistě 
všech členů Společnosti) k Vašemu jubi
leu - vezmu to zkrátka: upřímně Vám 
přejeme do dalších let pevné zdraví 
a štěstí a zdar v životě osobním i umě
leckém. 

Za Společnost bratří Čapků 
Milan Kyška 


