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Po absolutoriu DAMU v Praze a angažmá ve VČD v Pardubicích nastoupil  

v roce 1982 do tehdejšího Státního divadla v Ostravě (dnes Národní divadlo 

moravskoslezské). Zde odehrál řadu nádherných titulních rolí (Don Juan, 

Pekelník, Fiesco, Casanova, Cyrano de Bergerac, Moliére, Miláček). Je 

trojnásobným vítězem nejvýznamnější soutěže v uměleckém přednesu NP 

(dnes Poděbradské dny poezie). V dubnu 2012 získal nejprestižnější cenu za 

umělecký přednes v ČR Křišťálovou růži. V ČR natočil kromě jiného 

desetidílné četby Odyssei, Ílias nebo dvacetidílný slavný epos Kalevala.  

V České televizi mimo jiné hrál spolu s Rosťou Čtvrtlíkem jednu z hlavních 

rolí ve filmu Spirála nenávisti. Jeho nejmilovanějšími autory jsou Karel 

Čapek a Jaroslav Seifert. 

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň na PedF v Ústí nad Labem a později na 

UK speciální pedagogiku a logopedii. V roce 2002 přijala funkci ředitelky 

Městského divadla v Děčíně. V letech 2010 až 2015 pracovala jako ředitelka 

MŠ v Praze. Od září 2015 je ředitelkou Městského divadla Mladá Boleslav. K 

uctění památky na herce a dabéra Rostislava Čtvrtlíka založila v roce 2011 

z.s. Čtvrtlístek a oslovila ředitele Městského divadla Děčín MgA. Jiřího 

Trnku a Mgr. Lenku Holubcovou z Gymnázia Děčín za účelem uspořádat 

Memoriál Rostislava Čtvrtlíka. Letos se koná již XI. ročník s 

celorepublikovou působností. Občanské sdružení odhalilo panu Čtvrtlíkovi v 

den jeho nedožitých 49. narozenin v Olomouci pamětní desku. 

 

Jeden z nejprůraznějších hereckých talentů Komorní scény Aréna. Od dětství 

pod pedagogickým vedením Ivy Němečkové recitoval na různých soutěžích 

(první místo na soutěži v Uherském Hradišti, laureát Wolkerova Prostějova  

i Memoriálu Rosti Čtvrtlíka). Po maturitě na Slovanském gymnáziu studoval 

činohru na DAMU. V prvním a druhém ročníku hrál Tátu v představení Den 

Opričníka (Vila Štvanice). Spolupracoval s FAMU, ČR nebo ČT. Prosadil se i 

jako začínající a nadějný filmový herec (Krajina ve stínu, z cizojazyčných Noc 

s agamou, Drifters). Půl roku hrál v Sestřičkách na Primě. Na TV Nova v Ulici 

a Panu profesorovi. K jeho mimodivadelním zálibám patří rap (vystupuje jako 

rapper pod pseudonymem DAS ADY), historie, studium maďarštiny, alkohol  

a videohry. Členem souboru KSA je od roku 2019. 

 


