
Iva Hüttnerová  a Manželské štěstí v Hálkově divadle v Nymburce. 
 
V úterý 13. listopadu odpoledne jsme nasedli do našeho „Modráska“ a ujížděli jsme do Nymburka v očekávání 
pěkného podvečera a večera.  Zaparkovali jsme před  Hálkovým  divadlem  a vešli jsme do příjemně 

 

vytopené divadelní kavárny, kde 
na nás ze stěn koukaly půvabné 
obrázky mé oblíbené herečky a 
malířky Ivy Hüttnerové. Paní Iva 
spolu s hercem Davidem 
Suchařípou seděli u jednoho ze 
stolků a popíjeli kávu. Neodolala 
jsem a oba jsem  požádala o 
podpisy do mého „divadelního 
notýsku“.  Nebyla jsem sama, 
po chvilce mě následovali další 
zájemci o podpis. 
V pokladně divadla jsme si 
koupili krásný nástěnný 
kalendář plný obrázků paní 
Hüttnerové. 

 

 

Po 17. hodině ředitel divadla Jaroslav Kříž oficiálně zahájil vernisáž, 
představil autorku obrázků paní Ivu Hüttnerovou a herce Davida 
Suchařípu. Oba hrají ve večerním představení Manželské štěstí, na 
které nás pan Kříž také pozval. Nejprve zpovídal paní Ivu sám a pak 
vyzval diváky, a tak se rozvinula příjemná beseda.  

 
 

 
Paní Hüttnerová vzpomínala na Nymburk a svého oblíbeného spisovatele Bohumila Hrabala, na televizní pořad Barvy 
života, kdy diváky prováděla po Nymburce.  Připomněla svůj pořad v ČT Domácí štěstí, ve které diváky seznamovala 
s posbíranými radami babiček a prababiček.  
Paní Iva je políbená hned několika múzami, je 
herečkou, naivní malířkou, spisovatelkou, má 
výtvarné vlohy, které uplatňuje na své zahradě, kde 
převládá krásná zeleň a modrý smalt. Sbírá nejen 
babičkovské rady, ale také předměty, které se 
používaly začátkem 20. stol. jako např., malované 
hrníčky, kulmy, starodávné fény a kuchařky. No a 
hlavně textilie jako futrál na knír, síťka na vlasy, 
košilky, ruční krajky, dečky aj.  Dečky má rozdělené  
v krabicích a nadepsané jako vynikající, normální a 
blbé. Na dotaz manžela proč ty blbé nevyhodí, 
odpovídá, že s tou dečkou bylo tolik práce, že nemůže 
… Diváci byli zvědaví jak velká je její sbírka.  

 



Sbírka zabírá celou půdu jejich domečku a jsou zde opravdové skvosty jako např. kabelka Lídy Baarové nebo límec 
Emy Destinnové, či dětské botičky Bohumila Hrabala a vyšívaná zástěra jeho maminky. 
Paní Iva by si moc přála najít nějaký prostor, kde by se taková expozice mohla instalovat nastálo. Je mi líto schovávat 
všechny ty poklady v krabicích na půdě. Ruční práce dnes pomalu mizí a brzy je nikdo nebude umět. „Já třeba ještě 
umím řetízek, ale moje dcera by už sotva poznala háček.“ Ráda by zřídila takové „Muzeum starých časů“ a žádala 
diváky, kdyby o nějakém prostoru věděli ….   
 
Povídali jsme si také o knihách, které napsala „Domácí štěstí“ a „Za domácím štěstím“. Obě knihy jsou doplněné 
nádhernými ilustracemi autorky.  Ptala jsem se paní Ivy na besedy v knihovnách – ano, také jezdí do knihoven a do 
klubu seniorů na besedy. V duchu už jsem si plánovala besedu v Klučově - no, v dohledné době to nebude – diář 
herečky, malířky a spisovatelky je plný, ale slíbila mi, že se do budoucna domluvíme.  
 
Konečně jsme se dostali i k herectví. Iva Hüttnerová začínala v divadle v Karlových Varech, kde hrála mj. s Leošem 
Suchařípou a tam ji poznal i jeho syn přítomný David Suchařípa, který svého otce nezapře. Iva hrála v několika 
pražských divadlech a mohli jsme ji vidět i ve filmech, v TV inscenacích a seriálech. V současné době TV Nova vysílá 
seriál „Ordinace ….“, kde má roli bezdomovkyně Lepařové.  
Povídali jsme si i o dnešním divadelním představení Manželské štěstí aneb hospodyně na zabití.  
 

 

Hra vychází z knihy Domácí štěstí, v roli hospodyně 
Vilemíny Gruntorádové uvidíme Ivu Hüttnerovou. 
Scénář napsal Jiří Just, režii měl Ondřej Kepka. V dalších 
rolích se představí Michaela Dolinová a David 
Suchařípa.    
 

 

 
 
 
 
My jsme na představení zůstali a chechtali jsme se od začátku do konce.  
 

14.11. 2012   knihovnice Janina Svobodová,   foto Josef Svoboda 
a archiv divadla 

 
 
další foto viz Nymburský deník a Lukáš Trejbal 
http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/huttnerova-mam-ve-sve-sbirce-vzacnejsi-krajky-nez-muzeum-ve-
vamberku-20121114.html 
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