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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Čtyři nominace na Cenu Thálie pro Národní divadlo moravskoslezské! 
 
V Ostravě 29. 1. 2014 
 
Mezi nominovanými jsou dva členové souboru operety/muzikálu – Martina Šnytová za hlavní 
roli v Offenbachově operetě Krásná Helena a Aleš Briscein za roli Parida ve stejné inscenaci 
a dvě operní pěvkyně – Jana Šrejma Kačírková za titulní roli v opeře Anna Bolena a Maida 
Hundeling za roli Elsy v opeře Lohengrin. 
 
Mladinká Martina Šnytová získala letošní nominaci za titulní roli Heleny v inscenaci Offenbachovy 
operety Krásná Helena s přihlédnutím k výkonu v roli Evelyn v muzikálu Fantom Londýna: „Zrovna 
jsem se procházela ve městě a zazvonil mně telefon. Udělalo mi to velikou radost! Je to zpráva, 
která potěší, a to opravdu hodně!“ komentuje nominaci Martina Šnytová. Vedle Martiny Šnytové září 
v  Offenbachově operetě Krásná Helena také Ales Briscein, který získal nominaci za skvělou 
hereckou kreaci, jež nepostrádá řadu drobných hereckých detailů i vysoké pěvecké umění 
v operetním žánru. Jeho roli nechybí ani celkový osobnostní nadhled a vtip.  
Z operní nominace se může těšit Jana Šrejma Kačírková za hlavní roli v opeře Anna Bolena: 
„Její koloraturní soprán stříbřité lehkosti, hbitosti a pružnosti, který dokáže rozvinout do dramatické 
síly, získává na homogenitě, s níž obsáhne celý rozsah tohoto partu až po tříčárkovanou oktávu 
a probarvuje se i v hlubší, mezzosopránové tessituře,“ uvádí Herecká asociace. Nominaci doplňuje 
Maida Hundeling, která je nominována za ztvárnění Elsy ve Wagnerově Lohengrinovi. 
Její nominaci Herecká asociace komentuje: „Role sama o sobě je velice náročná a režijní 
koncepce, založená na jakémsi dualizmu postav Elsy a Ortrudy, vyžadovala stylizovaný a zkázněný 
herecký projev, do kterého pěvkyně dokázala vložit své osobité charisma.“ 
V širších nominacích se dále objevili: Opera: Michaela Kapustová – role: Jana Seymourová 
v inscenaci Anna Bolena, Václava Krejčí Housková – role: Smeton v inscenaci Anna Bolena, 
Luciano Mastro – role: Lord Richard Percy v inscenaci Anna Bolena, David Szendiuch – role: 
Jindřich VIII. v inscenaci Anna Bolena; balet: Markéta Pospíšilová – role: Odetta-Odilie v inscenaci 
Labutí jezero, Olga Borisova-Pračikova – role: Juliána v inscenaci Balady, Michal Lewandowski 
– role: Jan v inscenaci Balady, Vladimír Vašků – sólo v inscenaci Návraty domů /Trio g moll/. 
„Samozřejmě mám radost nejen já, ale také šéfové souborů a myslím, že radost má celé divadlo, 
protože je to opravdu vizitka a práce celého divadla,“ dodává ředitel NDM Jiří Nekvasil. 


