
Vránová četla Vranovickým
PETR VL^SÁK

námá česká hel€čka Gab.
řiélá vránová há k vrá.

novicim blizko,Iproto sev so.
botu zúčastnila otevřeni no.
vého domu pro senioly, kde
přečetlaóástsvýchpamětí,

,,Ve vranovicích jsem trá.
vila své dět§tvi až do dvanácti
]et, Bohužel jsem tu byla při.
iomná i tomu, jak komunisté
zaaýkali mého strýce, katolic
kého faráie Aloise Vránu. To
se nezapominá, bylo toÝ úno
ru a mně by]o devět, Přijeli
jsme sem na zabijačku, najed
nou doje}o nákladni auto a
chlapi v kožených kabátech §i
odvezli stfejčka i část zabijač-
ky," vybavuj€ si i s detaily tři-
asedmdesátiletá helečká,

Alois vrána byl spolu s da]-
šimi dvěma iamními rodáky v
padesátých letech minulého
stoleti odsouzen k mnohaleté.
mu žaláři. Předdvěma lety jiIn
byla odhalena pamětni deska
ve středu vranovic. u čehož
byla i Vránová, Persekuce
tehdejšlho režimu se dotkla
celé jejich katolické rodiny,

,,Tatínek byl prot'esor
fuancouzšiiny a liieraturya
káio]i.kÝhásĎi} .Iphodi]o

+

vyzdvihl i vážený ]iterárni
kritit Ame Novák, Po
osmačtyřicátém byl ale
suspendován na učitele dí
}en"' povzdechne si hvézda dj
vade]niho fi]mového i tele
vizníhosvěta,

Tou se stalajen diky přlteli
jejiho otce, který kádrové po
sudky na gymnáziu zničil, s
takovým rodinuim proil]em
by §e totiž v dané době na vy-
sokouškolunedostala.

,,Už od začátku .jsen spoje-
ná s přažskýn Divadlem na
Vinohradech- od roku 1961
jsen hrálaive

filmech, napiiklad s Ládbu
Menšíkem ve snimku Hledá s€
táta. Ještě vic toho Dak bvlo v
tel€vizi"' nastiňuje jen část
§vé ob§áhlé hereťké kariéry,

Diváciji mohou znát také 2
televiznich seriálú My všich
ni škotou povinnl, Chalupáií
nebo F, L, věk, Svůj hlas pro.
ptijčita Magdě Vášáryové v le,
gendárnl foli Markéty Laza.
Iové, vránová ostatněudělala
kariéru ivlozhlasu,

Také proto v soboiu vy.
stoupi]a s autolským čtením
svých paměti Z rozplodané
knihy Ma8netický vitr. Pie.
četla plávě pasáže, v nichž
vzpominá na dětstvi ve vra.
novicich a svou rodinu. po
slavnostnjm otevřeni pak za
miiila i se sv]im bratfem sta
nislavem na tamni hřbitov.

'Mám tu pochovanou ba
bičku a dědečka- Vždy, když
jedu okoto, stavin se jo
pozdrav it, Dnps i se Staníkem,
Jejich nejmladší vnuk totiž
právě slavi sedmdesátiny,"
řiká Vránová, jež v souvis,
losti s támnim hřbitovem
vyjádřila Vranovickým
podporu, když jej na loň
Ské Dušičky našti zde
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břcclav§ko

s HvĚzDoU, za přitomno§ti §lávné čéské heř€čky Gabri€ly vránové v sobotu §lavmst é otevřeli noú penzi
on přo dúďodce Ye vřanovicích. vřánová, kt€íou § ob.í spojuií rcdinné Yááy a Yrpomínly, na otévření zaří2éní
četla ze své autobiogřafické knihy pa§áž€ poiící§é siéjím dět§tvím v obci. Foto DenilíPetrVlasák


