
O dramaturgii s JanOu PithartOvOu

inPrOJekt na téma může slePice zachránit svět?  

Xvii. rOčník grand Festivalu smíchu

eden
Divadelní zpravodaj >>>  107. sezóna 2016/2017



Na představeNí ozNačeNá aboNeNtNí skupiNou (Např. a, b, C) rovNěž Nabízíme volNé vstupeNky k doprodeji! NeozNačeNá představeNí 
Nejsou obsazováNa předplatiteli, vstupeNky jsou po vyřízeNí hromadNýCh objedNávek určeNy k volNému prodeji.  
l�l hrajeme bez přestávky  uvádí ageNtura kometa   graNd festival smíChu

eden
městské divadlO

pátek 6. 19:00  k. Poláček – m. vačkář – O. havelka / muži v OFFsidu   h’16
retro komedie fotbalových nadšenců o tom, že kdo zradí svůj klub, nemá štěstí v životě… 
hrají m. učík, v. havelka, m. zbrožek a další. režie o. havelka.  
Městské divadlo Mladá Boleslav 

sobota 7. 18:00  Bílá nemOc   koNeC 20:35 15. repríza u’16

Neděle 8. 15:00  v. Peška / BaBa Jaga aneb Petruška a ivánek   Pn
pohádková komedie na motivy ruských lidových pohádek. režie v. peška.  
Divadlo Radost, Brno

poNdělí 9. 10:00  BaBa Jaga aneb Petruška a ivánek     šk

  17:00  BaBa Jaga aneb Petruška a ivánek     PP

úterý 10. 10:00  kráska a zvíře    koNeC 12:15 18. repríza d’16

  19:00  OthellO   koNeC 21:30 10. repríza r
středa 11. 10:00  králOva řeč   koNeC 12:30 43. repríza šk

  18:00  hOří, má PanenkO!   koNeC 20:00 8. repríza n
čtvrtek 12. 17:30  W. shakespeare / rOmeO a Julie     J

Nejkrásnější milostný příběh všech dob tentokrát v moderním hávu. v titulních rolích 
v. čapková a d. ondráček. režie p. Šimák. Horácké divadlo Jihlava

pátek 13. 19:00  OthellO   koNeC 21:30 11. repríza e’16

Neděle 15. 19:00  m. mckeever / hvězdné manýry   pRolog  

bláznivá fraška ze 40. let minulého století o dvou hvězdách, které se nesnášejí… hrají 
l. vaculík, m. bočanová / a. gondíková / k. Špráchalová, v. žehrová / o. želenská a další. 
režie r. Štolpa. Divadelní společnost Háta, praha 

poNdělí 16. 19:00  hradišŤan & J. Pavlica   
koncert ojedinělého seskupení s nezvykle širokým žánrovým záběrem.



úterý 17. 19:00  B. Polívka / dna   pRolog  

komedie s autobiografickými prvky plná gagů, klaunských výstupů a typické improvizace. 
hrají b. polívka, a. polívková a další. režie b. polívka. Divadlo Bolka polívky, Brno 

středa 18. 19:00  rOdinný POdnik   koNeC 21:40 25. repríza B’16

čtvrtek 19. 19:00  hOří, má PanenkO!   koNeC 21:00 9. repríza k
pátek 20. 19:00  m. hOráček „na cestě 2017“ aneb P. haPka žiJe!   pŘEloŽENo

poZoR! Z organizačních důvodů přeloženo na neděli 5. února.  
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Za změnu se omlouváme!

sobota 21. 19:00  lháři   koNeC 21:30 33. repríza

Neděle 22. 19:00  P. nichols / hra vášní   pRolog  

komedie na věčné téma manželské nevěry. hrají d. syslová, m. málková, o. vízner a další. 
režie l. engelová. Agentura Harlekýn, praha

   23. – 30. 1.   grand Festival smíchu    str. 14–18

XVII. ročník soutěžní přehlídky nejlepších komedií, které vznikly v předešlém roce 
v českých a moravských profesionálních divadlech. 

úterý 31. 19:00  kráska a zvíře   koNeC 21:15 19. repríza a’16

malá scéna ve dvOře

pátek 6. 19:00  seXy PrádlO    koNeC 20:00 23. repríza e2’16

sobota 7. 19:00  seXy PrádlO    koNeC 20:00 24. repríza

Neděle 8. 19:00  živý OBraz    5. repríza P2B

poNdělí 9. 9:00  tisíce let hudBy    str. 13 oBNoVENá pREMIéRA 1. repríza šk

  10:30  tisíce let hudBy   2. repríza šk

  19:00  Bláznivé nůžky   koNeC 21:45 137. repríza

Na VIII. ročníku gRAND Festivalu smíchu získala inscenace titul Komedie roku 2007 
a l. Špiner byl v roli Tonyho oceněn za nejlepší mužský herecký výkon festivalu! 

úterý 10. 19:00  nOrmální deBil   koNeC 20:35 11. repríza pRolog  

středa 11. 10:00  nOrmální deBil   koNeC 11:35 12. repríza šk

čtvrtek 12. 19:00  J. zindulka / seXem ke štěstí   pRolog  

ochladly vaše vztahy? obraťte se na odbornici! zkuste sexcoaching! hrají m. hudečková, 
m. bittnerová, v. kratina a v. udatný. režie j. zindulka. gp-Art, praha

pátek 13. 19:00  nOrmální deBil   koNeC 20:35 13. repríza P1c + P2c



Neděle 15. 15:00  tučňáci na arše    koNeC 16:10 28. repríza

poNdělí 16. 19:00  F. sonntag / geOrge kaPlan    str. 8–9 Premiéra
spiklenecká protifikce o jméně, které by mohlo změnit svět, a slepici, která by mohla zachrá-
nit lidstvo. hrají p. janečková, v. macková, j. láska, m. Němec a j. pejchal. režie l. dušková. 
uvádíme v české premiéře v rámci cyklu INprojekty.

středa 18. 19:00  O. cihlář / slzy Ošlehaných mužů   pRolog  

osudový příběh nejúspěšnějšího českého lyžaře b. hanče a jeho přítele v. vrbaty v loutko-
hereckém pozdravu podkrkonošským ochotníkům. hrají o. bauer, t. jeřábek a další.  
režie o. Cihlář. Divadlo Vosto5, praha

čtvrtek 19. 19:00  živý OBraz    6. repríza

pátek 20. 9:00  J. sypal / O vendulce a vitOuškOvi    str. 25 pRolog  šk
pohádkový příběh velké lásky. režie z. rumpík. Mladé divadelní studio lAIK

  10:30  O vendulce a vitOuškOvi   pRolog  šk

  19:00  kdO se BOJí virginie WOOlFOvé?   koNeC 21:15 31. repríza

J. Janoušková s nominací na Cenu Thálie 2015!

sobota 21. 19:00  JePtišky   koNeC 21:20 65. repríza pRolog  

Neděle 22. 19:00  živý OBraz    7. repríza P1B

   23. – 30. 1.   grand Festival smíchu    str. 14–18

XVII. ročník soutěžní přehlídky nejlepších komedií, které vznikly v předešlém roce 
v českých a moravských profesionálních divadlech. 

úterý 31. 10:00  tučňáci na arše    koNeC 11:10 29. repríza šk

včd na záJezdech

pátek 6. 19:00  Jistě, Pane ministře   mladá BOleslav

čtvrtek 12. 19:00  Jistě, Pane ministře   skuteč

sobota 14. 19:00  heJ, mistře!   OlOmOuc

úterý 17. 19:00  kOnec masOPustu   táBOr

pátek 20. 19:00  mezi neBem a zemí   chrudim   ch
středa 25. 19:00  kdO se BOJí virginie WOOlFOvé?   znOJmO

změNa programu vyhrazeNa



a. neilson / lháři 
lehce morbidní současná komedie, ve které jedna dobře 
myšlená lež přeroste do těch nejabsurdnějších rozměrů. 
v hlavních rolích j. musil a p. borovec. režie z. dušek.

m. čechová / tisíce let hudBy 
aneb Od Pravěku k renesanci
projděte se s námi pestrým a lákavým světem hudby! 
vašimi hravými průvodci budou spolu s muzikanty 
j. ondrušková a m. mejzlík. režie m. čechová.

B. thomas / charleyOva teta 
jedna z nejlepších komedií všech dob plná překvapivých 
situací a jiskřivé anglické konverzace. hrají p. borovec, 
l. Špiner, j. musil a další. režie m. schejbal.

P. Pörtner / Bláznivé nůžky 
kriminální interaktivní komedie z prostředí kadeřnického 
salónu. hrají p. janečková, d. Novotná, p. dohnal, 
a. postler, l. Špiner a m. Němec. režie p. Novotný.

J. topol / kOnec masOPustu
básnické drama odehrávající se na konci  masopustního 
veselí v době dokončování kolektivizace vesnic. v hlavních  
rolích m.  mejzlík, m. Němec, p. borovec, j. ondrušková, 
j.  pejchal a masopustní maškary. režie b. rychlík. 

m. riml / seXy PrádlO
laskavá komedie o manželství. jak oživit pětadvacetileté 
soužití alice a henryho? hrají r. Chvalová a a. postler. 
režie a. doležal.

r. Bellan / nOrmální deBil
deník puberťáka aneb mé dětství v socialismu v retro  - 
komedii plné nadsázky i nostalgie. hrají j. pejchal, j. janouš - 
ko vá, j. ondrušková a p. borovec. režie r. bellan.

W. shakespeare / OthellO 
strhující příběh vášní, ve kterém ďábelské intriky udělají 
z čestného člověka vraha milované ženy. v hlavních rolích 
m. Němec, v. macková a l. Špiner. režie p. kracik.

k. čapek / Bílá nemOc
varování před hrozbou války i námi samotnými. v hlav-
ních rolích m. Němec, t. lněnička, m. mejzlík a r. žák. 
režie m. tyc.

a. ayckbourn / rOdinný POdnik
dynamická komedie o zkorumpovaném světě. hrají j. ka-
lužný, l. mecerodová, j. pejchal a další. režie r. bellan.

m. Forman – J. Papoušek   str. 10–13
i. Passer – v. morávek / hOří, má PanenkO! 
Nelítostná komedie podle slavného filmu líčící peripetie 
nepovedeného hasičského bálu s rozkradenou tombolou 
a volbou miss... hrají j. kalužný, j. musil, m. mejzlík, 
m. Němec a další. režie p. Novotný.

m. von mayenburg / živý OBraz
jedovatá groteska o přepracovaném manželském 
páru, jehož problémy má vyřešit angažmá uklízečky. 
hrají p. janečková, l. Špiner, j. ondrušková, p. borovec 
a o. kraus j. h. režie d. Šiktanc. 

J. lynn – a. Jay – k. žantovská 
Jistě, Pane ministře
divadelní verze kultovního britského sitcomu. v hlavních ro-
lích p. dohnal, p. kostka j. h. a m. Němec. režie p. Novotný.

d. goggin / JePtišky
muzikálová komedie za branami kláštera… hrají j. janouš-
ková, p. janečková, d. Novotná, m. sikorová a j. ondrušková. 
režie l. olšovský.

e. albee / kdO se BOJí v. WOOlFOvé?
dráždivá sonda do manželských vztahů. hrají j. janouško  - 
vá, j. kalužný, j. ondrušková a j.  pejchal. režie p. Novotný.

v. mašková / heJ, mistře!
životní pouť významného českého skladatele j. j. ryby. 
v hlavní roli t. lněnička. režie m. tarant.

F. hrubín / kráska a zvíře
tajemný pohádkový příběh o dobru, zlu a zázraku lásky 
s hudbou a písněmi zpěváka m. hrůzy. v titulních rolích 
v. macková a j. láska. režie p. Novotný.

P. valentine / mezi neBem a zemí 
romantická komedie o soužití dvou světů. v hlavních 
rolích p. janečková, p. dohnal, m. sikorová a p. borovec. 
režie k. dušková.  

u. hub / tučňáci na arše
klauniáda o třech tučňácích. hrají v. macková, j. ondruš - 
ko vá, p. borovec a l. Špiner. režie m. pecko. 

d. seidler / králOva řeč
dramatický příběh anglického krále jiřího vi., který 
překonal hendikep a nedůvěru v sebe sama. v hlavních 
rolích m. mejzlík a j. kalužný. režie p. Novotný.



pŘIpRAVuJEME NA ÚNoR

městské divadlO

pátek 10. 18:00  charleyOva teta   derniéra

pátek 17. 18:00  mezi neBem a zemí 

sobota 18. 18:00  rOdinný POdnik   derniéra

Neděle 19. 16:00  kráska a zvíře 

malá scéna ve dvOře

poNdělí 6. 19:00  JePtišky 

čtvrtek 9. 19:00  seXy PrádlO 

Neděle 12. 19:00  nOrmální deBil 

úterý 21. 19:00  Bláznivé nůžky 

středa 22. 19:00  chantal POullain se skuPinOu chansOns 
recitál osobité herečky a zpěvačky s nezaměnitelným hlasem, která za doprovodu jazzové-
ho tria saxofonisty Š. markoviče zazpívá své vlastní písně a tradiční šansony. 

Neděle 26. 15:00  t. kraucher / tři POhádky s PísničkOu 
veselé pohádky o dvou chroustech, o zmrzlém králi a poštovský panáček se spoustou 
známých písniček, které si děti mohou s herci společně zazpívat. režie t. kraucher.  
Divadlo pohádka, praha

  17:00  tři POhádky s PísničkOu 
 změNa programu vyhrazeNa

L. Mecerodová a J. PeJchaL, rOdinný POdnik, foto r. KaLhous J. MusiL, P. Borovec a L. ŠPiner, charleyOva teta, foto i. MičKaL



většina stávajících abonentů si 
svá místa již obnovila, některé 
abonentky se nám však kaž-
doročně z rozličných osobních 
či zdravotních důvodů vracejí 
(naštěstí jich ale není mnoho), 
a ty pak uvolňujeme do prodeje 
novým zájemcům. 

i letos se tedy v ročním před-
platném objevila volná atraktivní 
místa v různých částech hlediště, 
z nichž byste si určitě vybrali. 
v přízemí či na prvním balkóně 
jsou samozřejmě místa nejlukra-
tivnější, ale bát se nemusíte ani 
druhého balkónu, odkud je díky 
výborné akustice a nejmodernější 
zvukové technice slyšet stejně 
dobře jako z přízemí. navíc jsou 
odsud představení vidět i ve 

větším celku, což je třeba u muzi-
kálů s tanečními choreografiemi 
značnou výhodou. 

Pokud tedy rádi navštěvujete 
východočeské divadlo, ale stává 
se vám, že vstupenky na některá 
představení nemůžete dlouho 
sehnat, a takových oblíbených di-
váckých hitů máme na repertoáru 
čím dál víc, neváhejte a zakupte 
si cenově zvýhodněné Předplat-
né na rok 2017. 

noví abonenti vedle tradičních 
výhod navíc dostanou bonusový 
dárek v podobě volné vstupenky 
na jakékoli představení z našeho 
repertoáru – mohou tak zhlédnout 
i starší úspěšné inscenace, které 
už neobsahuje jejich abonmá.

divadlo nabízí celou řadu typů 
abonentních cyklů – dopolední 
od 10.00 hodin, seniorské od 
18.00 hodin, klasické od 19.00 
hodin, speciální předplatné 
s výběrem čtyř divácky nejoblí-
benějších titulů, předplatné pro 
fajnšmekry pro náročnějšího 
diváka (více o něm dále ve zpra-
vodaji na straně 19) či kupónové 
abonmá s možností volného 
výběru představení. 

Podrobnější informace o všech 
typech předplatného získáte 
v předprodeji vstupenek za diva-
dlem, na tel. č. 466 616 432/402 
nebo v sekci PŘedPLatnÉ na 
internetových stránkách divadla 
www.vcd.cz. 
 ras

RočNí pŘEDplATNé 
s BoNusoVýM DáRKEM!

ZažíveJte s náMi JedinečnÉ a neoPaKovateLnÉ chvíLe v divadLe, foto M. KLíMa
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NovoročNí INprojekt Na téma 
může slepIce zachráNIt svět? 

toť otázka…  na tuto i mnoho dalších (podobně zajímavých) do-
tazů odpověděla režisérka lednového scénického čtení hry george 
kaplan linda duškOvá. Jsem ráda, že i když jsme se s lindou 
poctivě prokousaly evropskými novinkami na poli dramatu, zůstaly 
jsme nakonec u původního ideálu – uvést hru současného fran-
couzského autora. linda, absolventka oboru režie alternativního 
divadla na pražské damu, totiž pracuje už tři roky v Paříži a před 
nedávnem zde úspěšně ukončila doktorské studium na conserva-
toire nationale supérieur d’art dramatique. Byla by tedy škoda 
nevyužít toho, že má o současném francouzském divadle a drama-
tu velmi slušný přehled.
Francouzský dramatik a režisér Frédéric sonntag (* 1978) si do své 
hry vypůjčil koncept hitchcockova neexistujícího tajného agenta 
a rozehrál napínavý příběh na hraně fikce a reality s nečekaně 
absurdní pointou. hra george kaplan vznikla v roce 2001, od té 
doby byla přeložena do jedenácti jazyků a uvedena v mnoha ze-
mích po celém světě. východočeské divadlo představí autora i jeho 
hru v české premiéře v pondělí 16. ledna na malé scéně ve dvoře. 
těšit se můžete i na tradiční diskuzi s tvůrci po představení.

lindo, kdy jsi odjela do Paříže 
a proč ses rozhodla pro dokto-
rát zrovna tam? 
do Paříže jsem odjela bezpro-
středně po státnicích v roce 2013, 
a to hlavně za tříletou pracovní 
smlouvou, kterou jsem získala při 
konkurzu na umělecký doktorát 
sacre na conservatoire nationale 
supérieur d’art dramatique. to je 
něco jako pařížská verze daMu, 

ale čistě činoherní. Když jsem 
se na doktorát do Paříže hlásila, 
bylo to hodně ze zvědavosti, 
chtěla jsem dělat doktorát jinde 
než na daMu a pařížská škola 
mě zaujala především proto, že 
kladla důraz na meziuměleckou 
spolupráci. ten doktorský program 
je v podstatě taková síť všech 
pařížských uměleckých škol, 
takže se v jednom ročníku sejdou 

nejenom divadelníci, ale i filmoví 
režiséři, skladatelé, výtvarníci, 
tanečníci atp. nás bylo v ročníku 
dvanáct, z každého oboru jeden 
nebo dva umělci. tenhle transdis-
ciplinární aspekt mě na doktorátu 
zaujal hlavně proto, že jsem 
chtěla pracovat s fotografií na 
jevišti, a tudíž jsem se jednoduše 
dostala ke spolupráci s výtvarníky, 
dokonce jsem měla možnost fotku 
studovat na jedné z partnerských 
škol. rozhodnutí přihlásit se do 
konkurzu bylo celkem spontánní. 
a když mě potom na doktorát 
vzali, už nebylo co rozmýšlet, byla 
to skvělá příležitost. 

Bydlíš teď spíš v Paříži, nebo 
v Praze? chystáš návrat do 
čech? Jaké jsou tvé profesní 
plány?
dobrá otázka. tuhle sezónu to 
mám půl na půl, dva měsíce tam, 
tři měsíce tady… Bydlím pořád 
spíš v Paříži a úplný návrat do 
čech zatím nechystám, budu tam, 
kde bude práce, ať je to klidně 
na víc místech, dokud to bude 
možné. ale výhledově mě kromě 
režie zajímá taky dramaturgie 
a celková programová koncepce 
v rámci jednoho prostoru, takže 
až se naskytne příležitost stálejší 
práce v jednom divadle, tak si 
tuhle otázku samozřejmě položím 
znovu.

znáš se osobně s autorem 
Frédéricem sonntagem, dokon-
ce jste spolu i pracovali. kdy to 
bylo a jak se ti s ním pracovalo?
s frédéricem jsem se seznámila 
skrze pražský festival francouz-
ského divadla sněz tu žábu, pro 
který pracuji jako dramaturg 
a překladatel. vybrali jsme jeho 
inscenaci do programu druhého 
ročníku, uvedli ji ve strašnickém 
divadle X10, frédéric přijel do 
Prahy a zůstal po dobu festivalu. 
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Krátký úryvek hry George Kaplan 
jsme také na festivalu představili 
v rámci projektu Miničtení, který 
dramaturguji. spolupráce mezi 
námi byla tedy zatím hlavně 
dramaturgicko-organizační, ale 
zůstali jsme v kontaktu i v Paříži.

viděla jsi i nějakou jinou jeho 
hru? Frédéric sonntag je 
zároveň režisér. má ve zvyku 
inscenovat své vlastní hry?
viděla jsem hru Lichen-Man, 
Lišejman, kterou frédéric napsal 
jako adaptaci komiksu Prestige 
de l’uniforme. většinu svých her 
píše pro sebe a skoro vždycky je 
tedy následně režíruje. frédéric 
patří mezi tu vlnu režisérů/dra-
matiků, kteří původně vystudovali 
herectví, a myslím, že je to v jeho 
tvorbě dost znát. Má výborný cit 
pro rytmus a situační psaní.

Poměrně dlouho jsme vybíraly, 
než jsme si řekly, že george 
kaplan je ta pravá hra – za-
jímavá současným tématem, 
důmyslně napsaná, napínavá 
a dokonce vtipná. můžeš říct, 
co tebe osobně na hře nejvíc 
baví?
osobně mě nejvíc baví, jakým 
způsobem hra reflektuje fran-
couzskou kulturu a myšlení. 
První třetina hry například velmi 
vtipně shrnuje všechny kolektivní 
schůze, které jsem kdy ve francii 
zažila.  

autor skvěle vystihuje absurdní 
stránky demokracie a komunitního 
rozhodování, což je úzce spjaté 
s celou francouzskou historií. 
v Paříži se třeba každý týden za 
něco stávkuje. a někdy je skoro 
jedno za co. „Jsi nespokojenej? 
Já taky. tak pojď, vzbouříme se.“ 
a najednou je náměstí république 
plné lidí, a přitom třeba jenom dvě 
třetiny z nich ví, proč tam jsou. na 
tom, jak snadno se francouzi mo-
bilizují ke skupinovému jednání, je 
něco hodně pozitivního, ovlivňuje 
to společenskou atmosféru, jsou 
prostě děsně akční. na druhou 
stranu je tahle angažovanost taky 
občas dost vtipná. 

myslíš si, že hra popisuje 
procesy v současných bezpeč-
nostních systémech a tajných 
službách více méně reálně, nebo 
je to především umělecká fikce?
nevím a nepovažuji to úplně za 
důležité. umělci a armáda se dlou-
hodobě navzájem inspirují… třeba 
technologické vynálezy většinou 
vzejdou nejdřív od armády (kde 
je víc peněz na výzkum) a pak se 
teprve používají v umění a jinde, 
ale někdy se taky stává, že kon-
cept vymyslí umělec a později ho 
využije armáda. vlastně si myslím, 
že ta hra může být totálně fiktivní 
stejně jako realistická. sonntag si 
na to dokonce ve hře sám odpoví-
dá: „rozdíl mezi realitou a fikcí je 
ten, že fikce musí mít logiku.“

karel gott věří, že 
existuje nadnárodní 
spiknutí, jakési spo-
lečenství vyvolených, 
kteří mají zásadní moc 
manipulovat našimi ži-
voty. Je podle tebe něco 
takového možné?
Myslím, že je hodně jed-
noduché si něco takového 
myslet. Protože nás to 
zbavuje zodpovědnosti, 
dává nám to pocit bezpe-
čí, že cokoli uděláme, je 
stejně řízeno někým vyšším. tohle 
zříkání se zodpovědnosti mi přijde 
obecně hodně nebezpečné. Máme 
často potřebu nějaké absolutní 
hierarchie, což se vlastně ukazuje 
třeba v případě církve a dalších 
modelů, které nám pomáhají 
jasně vymezit dobro a zlo, jejich 
následky a tím pádem i naše 
činy. život je ale daleko složitější 
a manipulujeme v něm především 
sami sebou. 

Jsou nejsilnější zbraní 
v současnosti informace 
(dezinformace)?   
to bych asi neřekla. nejsilnější 
zbraní je právě to, co si myslíme, 
že nevíme. a strach, který z toho 
plyne. takže informace jako takové 
vlastně můžou hrát na obě strany. 

může za určitých okolností 
slepice zachránit svět? 
dokážu si to představit. (smíCh)
 anh

krácenO, celý rOzhOvOr 
naleznete na WWW.vcd.cz.

← v iNsCeNaCi uvidíte j. lásku, m. NěmCe, 
v. maCkovou, j. pejChala a p. jaNečkovou, 
foto m. klíma

spoNzor pořadu
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pREMIéRoVé MoMENTKy

o druhém adventním víkendu se Městské divadlo vystrojilo do plesového, na zdech visely girlandy, ve foyer 
hrála muzika, rozdávaly se lístky do tomboly, nekonal se zde však tradiční divadelní bál, ale premiéra drama-
tizace slavné formanovy filmové komedie hoří, má panenko! Bál svérázných hasičů se nesl pod taktovkou 
režiséra Petra novotného, který se premiéry vzhledem k náhlé zdravotní indispozici Jana hyhlíka (naštěstí 
je už v pořádku) i sám aktivně účastnil. Program bálu řídil plesový výbor s hlavními aktéry Petrem dohnalem, 
Jiřím Kalužným, Martinem Mejzlíkem, Janem Musilem, Milanem němcem či Zdeňkem rumpíkem. a co by to 
bylo za ples, kdyby chyběla živá hudba, o tu se celý večer starala jedinečná kapela Škéřovanka, která k posle-
chu a tanci hrála známé hity 60. let.
skvěle napsaná komedie bavila první „plesové“ hosty od začátku až do konce, sarkastický humor však nešet-
řil nikoho a nic, nastavené zrcadlo bylo nelítostné. Přesto lidé z bálu odcházeli s úsměvem na tváři a v duchu 
si rozverně broukali hoří, má panenko srdce moje pro tebe… ras

M. KoPecKá s J. MusiLeM, J. KaLužnýM, M. MeJZLíKeM a Z. ruMPíKeM, foto M. KLíMa
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ŘediteL divadLa a současně Jeden Ze čLenů PLesovÉho výBoru 
Petr dohnaL vítaL hosty hasičsKÉho BáLu veLMi styLově.

radost i úLeva Po PreMiÉŘe PePy PeJchaLa a ZeJMÉna režisÉra 
Petra novotnÉho, Který si Za svůJ herecKý výKon vysLoužiL 
oBdiv vŠech PŘítoMných.

ve foyer se o PŘíJeMnou atMosfÉru staraLa KaPeLa ŠKÉŘovanKa, 
herci PŘitoM PŘíchoZí ZdoBiLi stužKaMi a roZdávaLi LístKy do 
toMBoLy.

sPoLečnÉ chvíLe na JeviŠti i násLednou PoPreMiÉrovou 
osLavu si sPoKoJeně užívaLy eLiŠKa dohnaLová s MaMinKou 
Jindrou JanouŠKovou. 

veroniKu MacKovou na PreMiÉŘe PodPorovaL Jeden Z JeJích 
neJvěrněJŠích fanouŠKů, BráŠKa toMáŠ.

MiLan něMec s radKeM žáKeM PoPreMiÉrovÉ veseLí ZaháJiLi 
nad chutnýM rauteM. foto JiŘí seJKora
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Jelikož se inscenace hoří, má panenko! odehrává na plese, 
nemůže v ní chybět kapela. režisér proto oslovil našeho stálého 
a všemi oblíbeného kolegu, muzikanta radka škeříka, jenž 
s pardubickým divadlem spolupracoval už mnohokrát, obvykle 
při hudebním nastudování muzikálů. radka ale známe také jako 
hráče na několik nástrojů v různých hudebních tělesech.  
i teď je na jevišti součástí představení… 

radku, obligátní otázka: viděl 
jsi filmovou předlohu? Jak na 
tebe působila?
ano, samozřejmě, viděl jsem 
film několikrát a rád používám 
i jeho nesmrtelné hlášky! Myslím, 
že málokterý snímek se tak 
vtipně a přesně trefuje do české 
povahy. rád se na něj dívám taky 
proto, že spousta účinkujících, 
jako by z očí vypadla strejcům 
a tetkám od nás z vesnice, jak 
si je pamatuju, když jsem ještě 
malé robě byl.

Je to podle tebe retro film, 
který má ještě co říct, a může 
pobavit i dnešní publikum?
ten film nádherně voní atmo-
sférou staré dobré vesnické 
tancovačky. upachtění pořada-
telé, ztrémované slečny, zvětralé 
půllitry, nemotorní tanečníci, de-
chovka, pokoušející se o rockové 

pecky atd. Mimochodem – jako 
muzikanta mě moc mrzí, že jsem 
šedesátky nezažil! Řekl bych, že 
i díky „nehereckému“ herectví 
a nádherně vtipnému civilnímu 
jazyku postav bude mít tenhle 
a podobné filmy mnohem delší 
životnost než prvorepublikové 
filmy pro pamětníky. a to vůbec 
nemluvím o neuvěřitelně vtip-
ných replikách.

i ty sám hraješ na plesech. 
v čem jsou jiné a zajímavé ty 
vesnické? 
vesnické tancovačky jsou pro 
muzikanta podstatně náročnější, 
osazenstvo bývá uvolněnější než 
na honosných městských plesech 
a nebojí se muzikantům zapáleně 
radit, jak a co mají hrát. navíc 
se tam lidi obvykle mnohem 
pomaleji rozjíždějí a o to delší 
pak hraní bývá – běžně do tří do 

rána, a pak často přilítne od lidí 
směrem k unavené kapele ten 
klasický a nenáviděný pokřik: 
„nemůžou, nemůžou!“ a zažil 
jsem i neobvyklý zážitek! v mé 
rodné sloupnici má dlouhou 
tradici událost zvaná divadelní 
bál. ochotníci na něm místo 
předtančení vždycky předvedou 
nějakou potrhlou scénku, jednou 
dokonce sehráli ve zkratce po-
hádku o Zlatovlásce. Když měla 
k Jiříkovi slétnout muška a po-
radit mu, která Zlatovláska je ta 
pravá, snesla se z balkónu snad 
metráková moucha a poletovala 
nad hlavami diváků. samozřej-
mě to byl jeden z herců a díky 
příšernému kostýmu a důmyslné 
soustavě lan a kladek se postaral 
o legendární zážitek. tady má 
pardubický divadelní bál, myslím, 
ještě co dohánět! (smíCh)

co ti říká hudba 60. let? máš 
ji rád? hrajete ji někdy na 
plesech?
60. léta v populární hudbě, to je 
pro mě především Beatles a pís-
ničky divadla semafor – tenhle 
repertoár by měl být pro každého 
muzikanta takovým slabikářem, 
výchozím materiálem, který 
každý zná. Mezi lidmi semafor-
ské písničky neustále jsou, žijí 
a krásně fungují, proto je ctím 
a mám je rád. no a Beatles – to 
je prostě nový zákon rockové 
muziky, zářivý zdroj inspirace. 

co divákům hoří, má panenko! 
přináší tvá kapela škéřovanka? 
na co bys je nalákal?
tak předně, ten název jsem ne-
vyMysLeL a zásadně proti němu 
protestuji! Zní příliš brněnsky 
a břinkavě a je tam moc háčků 
a čárek, ale co nadělám, že? 
(smíCh) v samotné hře mě moc 
a moc baví dvojhlasy našich zpě-
vaček a taky saxofonové vpády 
a klarinetové eskapády!  

K poslECHu A TANCI HRAJE KApElA 

ŠKéŘoVANKA

r. ŠKeŘíK se ZPěvačKaMi K. KotaLovou a M. doBrovoLnou Po PreMiÉŘe, foto J. seJKora
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Jaký song jim podle tebe po představení uvízne 
v hlavě? 
Pan režisér mi vyškrtl pár navrhovaných písniček 
se slovy „to né, to už je moc umělecký“, a tak 
jsou na programu písničky hodně hodně zlidovělé 
a lidové. skoro bych se vsadil, že se nenajde divák, 
který by některou z písniček slyšel úplně poprvé 
až od nás. Mým favoritem na hit jsou takovýýýýý 
schody do nebe!

radku, díky za příjemné povídání a ať si hoří, 
má panenko! ještě dlouho a dlouho užíváš! Jau

Před několika lety vznikl nesmírně zajímavý a poučný 
projekt tisíce let hudBy ve spolupráci východo-
českého divadla a členů Komorní filharmonie Pardubi-
ce. autorka textu a režisérka v jedné osobě Martina 
čechová se v prvním díle Od pravěku k renesanci 
(premiéra 14. března 2011) věnovala mapování vzniku 
hudby vůbec, její potřeby a rozvoji k hudebním 
produkcím. oslovila dva své spoluhráče z filharmo-
nie a herce Martina Mejzlíka s Petrou tenorovou 
a poutavým i vtipným způsobem představila zejména 
mladému publiku historii hudby. na konci předsta-
vení si mohli diváci osahat dobové hudební nástroje, 
seznámit se s nimi, dokonce si na ně i zahrát. 
učitelky a učitelé základních škol si tento titul velmi 
oblíbili, a tedy i díky hojné návštěvnosti vznikla 
potřeba realizovat díl druhý – Baroko pro oko, který 
měl premiéru o čtyři roky později. ale protože děti 
rostou a nové přicházejí, divadlo stálo před dalším 
požadavkem – opět nastudovat první díl, který měl 
již derniéru, a to samé učinit časem i s dílem druhým, 
eventuálně nastudovat další  pokračování… a tak 
jsme zase na začátku. Martina čechová přepsala 
text, aby přispěla větší atraktivitě, a přidala pasáže 
věnující se antické a rytířské hudbě. vedle Martina 
Mejzlíka oslovila Janu ondruškovou (nahradí Petru 
tenorovou, která změnila angažmá a toho času je 
členkou Městských divadel pražských), o hudební 
ukázky se postará znovu ona, tentokrát ale jen se 
svým kolegou radkem Pokorným. oba muzikanti 
zahrají na velké množství známých, zapomenutých 
i neznámých nástrojů. Jana s Martinem ztvární hned 
několik postav, uvedou děti do tajů hudby, provedou 
je mnoha staletími a podle potřeby zodpoví i jejich 
všetečné otázky. 

tisíce let hudby je vlastně jakousi školou hrou, která 
poučí, pobaví a rozhodně nenudí. Zveme kantory, 
žáky, ale i rodiče s dětmi na Malou scénu ve dvoře, 
kde od premiéry 9. ledna bude v reprízách inscenace 
od pravěku k renesanci opět znít hudba a dětský 
smích. Jau

m. čeChová v původNí iNsCeNaCi TIsíCE lET HuDBy  
ANEB oD pRAVěKu K RENEsANCI, foto m. klíma

TIsíCE lET HuDBy 
ANEB oD pRAVěKu K RENEsANCI 
opěT NA MAlé sCéNě VE DVoŘE!

ŠKÉŘovanKa PŘed PreMiÉrou ve foyer, foto J. seJKora
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ježdění za divadlem po celé republi-
ce se mi vedle mé obvyklé práce 
stalo rutinou. Naplánuju cestu, 
zamluvím vstupenky, domluvím si 
kolegu či kolegyni, která mě bude 
doprovázet (protože o předsta-
vení se musí mluvit, diskutovat 
či dokonce hádat), seženu auto 
a jedeme. Na konci února 2016 
jsem zhlédla poslední představení 
epilogu minulého ročníku festivalu 
(výborná Cena facky z uherského 
hradiště!) a o pár dní později, tedy 
začátkem března, jsem už jela 
do prahy na palmovku, kde hráli 
Mlčení bobříků. a následovaly další 
a další komedie v dubnu, květnu, 
září a říjnu…, abych to završila 
úžasnou inscenací komorní činohry 
Irská kletba.  
sednout si dvakrát týdně do auta 
či vlaku, abych stihla vidět všechno, 
co se týká komedií, je pro mne 
nutností, ale především mi to pořád 
dělá radost. mnohokrát položená 
otázka „a to tě pořád baví jezdit 

na komedie?“ má několik odpovědí 
– podle míry mé trpělivosti v tu 
danou chvíli. ale ano, nikdy se mi 
nepřejí vidět dobré divadlo. taková 
je správná odpověď. 
pokud se komediální inscenace 
vydaří, pak je, jak velí žánr, vtipná 
a k smíchu. jistěže, k smíchu může 
být cokoliv, třeba koneckonců i ne-
dávné americké volby, ale výtečně 
se bavit, smát a někdy i zatlačit 
slzu můžete hlavně u kvalitně vy-
stavěné komedie. prostě – jenom 
smát se nestačí.
ráda vidím nový režisérský rukopis 
a zapisuju si ho do své „mapy obje-
vů“. komedii se nevěnuje moc reži-
sérů, každé další jméno je zázrak. 
a v poslední době se takových 
zázraků událo hned několik. že by 
se komedie dostala z kategorie 
„nutného zla“ či „na něco přece 
diváci chodit musí“ a přesunula se 
na výsluní? přesto se tento žánr 
v minulém roce nepyšnil zrovna 
množstvím novinek. jako by se 

dramaturgové domluvili, hraje se 
pár titulů pořád dokola, například 
dvakrát jsem viděla rodinný pod-
nik, robina hooda, splašené nůžky 
či adéla ještě nevečeřela. Několik 
divadel nasadilo shakespearovu 
komedii, tu s větším či s men-
ším úspěchem, ale humoru bylo 
bohužel opravdu pomálu. ale třeba 
souborné dílo Williama shake-
speara ve 120 minutách vám to 
všechno vynahradí. Nejenomže 
během dvou hodin uvidíte ukázky 
z 37 her a 154 sonetů velkého 
alžbětince, navíc tu tři skvělí herci 
úžasně pracují s publikem, což je 
věc navýsost ošemetná a nelehká. 
Někdo možná bude toto před-
stavení srovnávat s tím, co jsme 
kdysi přivezli z divadla v dlouhé, 
ale konfrontace se nebojím, herci 
z jihočeského divadla to ustojí. 
krásný titul saturnin jsem poprvé 
viděla tak povedený, že jsem 
se o něj chtěla podělit s našimi 
diváky. titulní postavu bravurně 
ztvárňuje martin siničák, možná 
trochu jinak, než jsem čekala, ale 
o to lépe. 
zajímavě moderně a přitom 
s respektem k předloze je zpraco-
vaný poprask na laguně divadla 
f. X. Šaldy, které loni získalo nej-
vzácnější cenu komedie roku 2015. 
jsem zvědavá, jak se libereckému 
souboru bude dařit letos. 
Nová komedie mladoboleslavského 
divadla s nebožtíkem v patách je 
jediná svého druhu v žánru situač-
ní komedie. kromě jiného zaujme 
vtipnou výpravou a kostýmy. 
brněnské městské divadlo je už 
tradičním hostem festivalu, poka-
ždé nabízí skvělé herecké výkony 
nejčastěji ve vytříbené režii hany 
burešové. těším se, jak zaujme 
jejich Frank V. (čti „pátý“, ne „vé“). 
titul proč muži neposlouchají 
a ženy neumí číst v mapách 
má tři nesporná pozitiva. 

jenom smát se 
na festivalu smíchu nestačí

dramaturgyNě festivalu j. uherová, foto j. sejkora
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text dramatizoval a režíroval miro-
slav hanuš, který má velmi blízko 
k humoru, hrají herci městských 
divadel pražských, a ty si naši 
diváci hodně oblíbili, a v neposled-
ní řadě je to prostě švanda od 
začátku do konce. 
a „last but not least“, jak říkají 
angličané, naše želízko v ohni – 
zpracování britského kultovního 
sitcomu Jistě, pane ministře, 
které nás na festivalu bude, věřím, 
dobře reprezentovat.
od března do konce října jsem 
viděla přes 40 komedií. Některé 
veselé, jiné trochu smutné. mnohé 
z nich velmi kvalitní. Nejdále jsem 
cestovala do Chebu. Nejblíže to 
máme do hradce králové, kde 
vidím téměř celou produkci, v roce 
2016 tam však bylo komedií pomá-
lu. Některé tituly do doprovodné-
ho programu či epilogu a prologu 
jsem viděla na Cd, což je záleži-
tost spíš informativní, ale občas 
prostě nejde jinak. a kvalita se dá 
poznat i tak. Například Věcičky 
/ little Things studentů zlínské 
soukromé herecké školy v režii 
anny petrželkové se prosadily 
i z notebooku. a doufám, že diváci 
si je nenechají ujít naživo.
a když už jsme u doprovodného 
programu, ten je letos orientovaný 
převážně na mladého (věkem či 
duchem) diváka, který touží po 

trochu jiném, možná dokonce 
alternativním divadle, než se 
mu dostane v hlavní soutěžní 
nabídce. v praze se v poslední 
době objevila spousta hereckých 
souborů a seskupení, které hrají 
v netradičních divadelních domech 
a dělají divadlo méně náročné na 
scénografii, o to však preciznější 
v detailní herecké práci. Naši 
diváci budou moci vidět a studio 
rubín a jejich inscenace Hubte 
trampy, serou v lese, obludov 
a padesátka (dvě poslední v rámci 
festivalového epilogu) nebo zají-
mavé paralelní vesmíry divadla 
Nahraně. komorní činohra hraje 
pro dospělé publikum a jiná není 
ani jejich Irská kletba, vtipná, 
poučná i dojemná. tradičně nebu-
dou chybět představení hereckých 
škol, vedle už zmíněné zlínské 
soukromé školy to bude pražská 
konzervatoř s představením 
Jelen v borůvčí a studio marta 
brněnské jamu s komedií Hvězdy 
na prodej. divadlo pod palmovkou 
provozuje v posledních letech 
i alternativní scénu pod názvem 
studio palmoffka, jež vznikla 
hlavně díky nesmírně kreativnímu 
herci a autorovi tomáši dianiškovi. 
loni soubor zaujal inscenací tisíc 
věcí, co mě serou aneb tvoje bába 
je komedie, letos se diváci můžou 
těšit na kontroverzní Mlčení 

bobříků. velmi zajímavý je i autor-
ský projekt herečky Šárky vaculí-
kové Milena má problém, v němž 
se představuje také v roli autorky 
a režisérky. v nabídce festivalového 
prologu bych ráda upozornila na 
dojemnou komedii Drahá Mathilda 
divadla u valšů, která zaujme pře-
devším skvělými hereckými výkony 
daniely kolářové, ilony svobodové 
a luboše veselého. jsem ráda, že 
letos se konečně dočkáme hosto-
vání divadla vosto5, které přiveze 
komedii slzy ošlehaných mužů. 
a nakonec jenom připomenutí pár 
titulů, které prakticky nepotřebují 
reklamu, protože diváci si je najdou 
sami – sexem ke štěstí (už ten 
název, no, nekupte to!), DNA – 
autorské divadlo otce a dcery 
polívkových a divadelní ztvárnění 
kultovního televizního seriálu 
smolíkovi a jejich podivuhodné 
dobrodružství studia dva divadla. 
věřím, že bohatá nabídka komedií 
všeho druhu a stylu vás zaujme 
a přinese mnoho neopakovatelných 
a nezapomenutelných chvil. a ať 
už vy či obě poroty rozhodnete 
o cenách jakkoli, jsem přesvědčená, 
že o ně tu až tak nejde. především 
je důležité žít týden divadlem, užít 
si pěkné večery se svými blízkými 
a potěšit duši. radost ze hry je 
u každého, zvlášť divadelního, 
festivalu nejpřínosnější.  jau

KulIčKIáDA sMíCHu 2017
cvrnkání kuliček v zimě a na ledě?! anO! Bláznivé, ale záBavné!

neděle 22. ledna Od 14.00 hOdin  
v malé hale tiPsPOrt areny ParduBice

letos se již posedmé utkají herci a zaměstnanci divadla 
s hráči všech věkových kategorií.
zúčastněte se soutěže a vyhrajte zajímavé ceny!

více informací najdete na: 
www.festivalsmichu.cz 

spolupořádá rozvojový foNd pardubiCe a. s. za přispěNí zdravotNí pojiŠťovNy 
miNisterstva vNitra čr a firmy NovotNý – pardubiCký zdobeNý perNík.
koNá se pod záŠtitou bC. daNiela besedy, prezideNta českého kuličkového svazu.
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městské divadlO – sOutěžní část 

poNdělí 23. 19:00  F. dürrenmatt / Frank v. 
Městské divadlo Brno

úterý 24. 19:00  a. coppel  / s neBOžtíkem v Patách 
Městské divadlo Mladá Boleslav

středa 25. 19:00  J. Winfield – a. long – d. singer 
 sOuBOrné dílO Williama shakesPeara ve 120 minutách 
Jihočeské divadlo, české Budějovice 

čtvrtek 26. 19:00  z. Jirotka – m. vačkář – O. havelka / saturnin 
Národní divadlo Brno

pátek 27. 19:00  J. lynn – a. Jay – k. žantovská / Jistě, Pane ministře 
Východočeské divadlo pardubice 

sobota 28. 19:00  c. goldoni / POPrask na laguně 
Divadlo F. X. Šaldy, liberec 

Neděle 29. 19:00  a. a B. Peasovi – m. hanuš 
 PrOč muži nePOslOuchaJí a ženy neumí číst v maPách 
Městská divadla pražská, Divadlo ABC, praha

poNdělí 30. 20:00  galavečer smíchu 
zábavný večer s předáváním cen za přítomnosti kamer čt. moderuje l. zedníčková.

A

B

C

D

A Základní logotyp, B Logotyp pro partnery akcí, C Zjednodušená verze logotypu pro partnery, D Minimální velikost logotypu

franK v. PoPrasK na LaGuně



městské divadlO – dOPrOvOdný PrOgram

úterý 24. 10:00  v. k. klicpera – m. šotek / Jelen v BOrůvčí    šk
Divadlo Na Rejdišti, praha 

pátek 27. 10:00  J. Brdečka – J. rychlík – v. hála / limOnádOvý JOe    šk
Východočeské divadlo pardubice

malá scéna ve dvOře – dOPrOvOdný PrOgram

poNdělí 23. 8:30  m. čechová / tisíce let hudBy    šk
Východočeské divadlo pardubice

  10:00  tisíce let hudBy    šk

  17:00  t. dianiška / mlčení BOBříků  
Divadlo pod palmovkou, studio palmoffka, praha

úterý 24. 17:00  i. dostálek / hvězdy na PrOdeJ 
studio Marta, JAMu, Brno

středa 25. 10:00  F. sonntag / geOrge kaPlan     šk
Východočeské divadlo pardubice

  17:00  m. caselle / irská kletBa 
Komorní činohra, praha

usPěJe naŠe inscenace Jistě, Pane ministře 
v BoJi o tituL KoMedie roKu 2016? foto J. vostáreK

Jistě, Pane MinistŘe    souBornÉ díLo WiLLiaMa shaKesPeara ve 120 Minutách 

s neBožtíKeM v Patách saturnin



čtvrtek 26. 17:00  O. novotný / huBte tramPy, serOu v lese 
A studio Rubín, praha

pátek 27. 17:00  v. zaplatílková hutařová / věcičky / little things 
Divadlo Mandragora, Zlín 

sobota 28. 17:00  n. Payne / Paralelní vesmíry 
Divadlo NaHraně, praha

Neděle 29. 17:00  š. vaculíková / milena má PrOBlém 

městské divadlO – ePilOg

po 6.2. 19:00  i. horovitz / drahá mathilda 
Divadlo u Valšů, praha 

út 21.2. 18:00  h. miró / smOlíkOvi a JeJich POdivuhOdné dOBrOdružství 
studio DVA divadlo, praha

Ne 26.2. 19:00  m. engler / znOvu a líP 
Titans, praha

Ne 12.3. 19:00  P. kolečko / Padesátka 
A studio Rubín, praha 

Ne 19.3. 19:00  krasavice interkOntinentální   
la Fabrika, praha

poZoR! Z organizačních důvodů je představení přeloženo z 9. 3. Zakoupené vstupenky 
 zůstávají v platnosti. Za změnu se omlouváme a děkujeme za pochopení!

malá scéna ve dvOře – ePilOg

čt 16.2. 19:00  J. žváček / OBludOv 
A studio Rubín, praha

změNa programu vyhrazeNa

CHCETE VyHRáT VsTupENKy NA FEsTIVAl? 
souTěŽTE s NáMI!
BlIŽŠí INFoRMACE o pRogRAMu I souTěŽI NA WWW.FEsTIVAlsMICHu.CZ



i na rok 2017 jsme připravili oblíbenou abonentní 
řadu pro náročnějšího diváka – PředPlatné PrO 
FaJnšmekry (v programu označované zkratkou Q). 
abonmá tradičně obsahuje čtyři tituly, jež odehra-
jeme v období od února do května 2017. všechny 
nabídnou nevšední emocionální zážitky a kvalitní 
zábavu.
divadlo pod Palmovkou v Pardubicích představí 
nizozemskou komedii Fuk! o čtyřech nerozlučných 
kamarádech ve středním věku, kteří by se rádi 
pokusili o recyklaci po všech těch kotrmelcích, které 
v životě udělali. a hlavně chtějí pomoci jednomu 
z nich z obrovského průšvihu… v režii Petra Zelenky 
hrají Jiří Langmajer, Martin hruška, ondřej volejník, 
Zdeněk Kupka a teresa Branna.
do programu bylo zařazeno znovu také dejvické 
divadlo, které v rámci abonentního cyklu Q odehraje 
shakespearovu zimní pohádku – tragikomedii se sil-
nými hereckými výkony a současně psychothriller se 
šťastným koncem. v jedné z posledních her velkého 
alžbětince, do níž vepsal celou svou životní zkuše-
nost, hrají david novotný, Martin Myšička, Lenka 
Krobotová, Miroslav Krobot a další. režie hry pro 
jednu z nejpopulárnějších českých scén současnosti 
se ujal ondrej spišák.

Poslední dovozovou inscenací, kterou přiveze 
Městské divadlo Brno, bude hudební drama vrabčák 
a anděl pohrávající si s osudy, milostným příběhem 
a historií přátelství dvou nezapomenutelných žen – 
edith Piaf a Marlene dietrich. První si svět podmanila 
svým zpěvem, dojemným životním příběhem a ne-
nápadným zjevem, druhá okouzlovala svou krásou, 
elegancí, uhrančivým pohledem. v režii stanislava 
Moši a igora ondříčka v titulních rolích hrají hana 
holišová v alternaci s Markétou sedláčkovou a Kata-
rína Ptáčková nebo ivana vaňková. 
trojlístek hostujících souborů pak doplní recenzen-
ty ceněná inscenace domácího ansámblu konec 
masopustu, kterou nastudoval renomovaný režisér 
Břetislav rychlík. vrcholné drama Josefa topola 
se odehrává na konci masopustního veselí v době 
dokončování socialistické kolektivizace vesnice. o po-
litiku však v naší inscenaci tolik nejde, podstatné jsou 
především mezilidské vztahy ve všech svých rovinách 
a otázky, které se po generace opakují. hlavní role 
ztělesňují Martin Mejzlík, Milan němec, Petr Borovec, 
Jana ondrušková nebo Josef Pejchal.
Předplatné lze objednat v předprodeji vstupenek za 
divadlem nebo on-line na webových stránkách  
www.vcd.cz, kde získáte i bližší informace. ras

DAlŠí pŘEDsTAVENí pRo DIVADElNí FAJNŠMEKRy 

ZiMní PohádKa Konec MasoPustu

fuK! vraBčáK a anděL
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třiceti otázkám na tělo se nevyhnula ani jedna 
z nejoblíbenějších hereček našeho divadla martina 
sikOrOvá. umí být dokonalou muzikálovou femme 
fatale i dojemnou šeredkou růženkou z hasičského 
plesu, touží po dokonalosti, miluje rajskou a harryho 
Pottera… anh
 
čeho si nejvíce ceníš 
u přátel?
Když mě vnímají a mají 
rádi takovou, jaká jsem, 
když nemají tendenci 
mě přetvářet, když mají 
chuť být ke mně upřímní 
a sdílet se mnou to, co 
skutečně cítí.

Pro které chyby máš 
největší pochopení?

Ještě pro chyby moc 
pochopení nemám, ještě 
se snažím o dokonalost 
a přeju si, aby byli doko-
nalí i ti kolem mě.

kdo je tvým největším 
fiktivním hrdinou?
asi fiktivního hrdinu 
nemám, ale mám moc 
ráda příběh harryho 
Pottera.

a kdo je tvou největší 
fiktivní hrdinkou?
ty jo, já nevím… Pretty 
Woman. :-)

Jaká je tvá oblíbená 
činnost?
Procházka.

z čeho máš největší 
strach?
no, asi ze smrti.

Jaká vlastnost ti na 
sobě nejvíc vadí?
nesebevědomí, to je ale 
široký pojem, takže když 
to upřesním – strach 
dělat chyby.

Jakou vlastnost nejvíc 
odsuzuješ u druhých?
Jednu? Já nedokážu říct 
jen jednu. faleš, nečest-
nost, vybíjení si vlastních 
nezpracovaných bolestí 
na druhých.

kde bys nejraději žila?

někde u moře, na jihu, 
kde by bylo teplo.

tvůj nejoblíbenější 
hudební skladatel?
Michael Jackson. :-)

a spisovatel?
Paulo coelho.

Jak bys chtěla zemřít?
ve 113 letech při plném 
zdraví, v lásce a hojnosti 
si večer lehnout a ráno 
už se neprobudit.

Jaká je tvoje nejvýraz-
nější vlastnost?
Já nevím… Jedna? 
Pohrkanost, bojácnost, 
snaha o pravdivost 
a dobročinnost.

kdo jsou tví hrdinové 
v reálném životě?
Právě se účastním online 
Školy sebelásky Lucie Ko-
laříkové. ona a jí podobní 
lidé mi jako hrdinové 
připadají. ukazují světu, 
že koleje, ve kterých 
jsme byli vychováváni, 
možná nejsou úplně 
těmi, kterými toužíme 
jít, že možná když dáme 
lásku sobě, dokážeme 
nebojovat s druhými… 
učí sebe a druhé nebát 
se přiznat svou slabost, 
milovat život, jaký je, 
vědomě, a uznává, že ta 
schopnost nepřichází 
hned, že to je vlastně 
cesta na celý život.

Jakou historickou osob-
nost nejvíc obdivuješ?
Ježíše Krista.

která reforma ve svě-
tové historii podle tebe 
změnila svět?
Moc toho o reformách 
nevím…vím, že Marie 
terezie zavedla povinnou 
školní docházku, ale to 
nejdůležitější se podle 
mě ve školách zatím 
neučí.

Otázky 
Marcela 
Prousta

JaKo růžena ŠiMordová se Z. ruMPíKeM a M. MeJZLíKeM v hOří, má PanenkO!, foto M. KLíMa
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Jak si představuješ 
dokonalé štěstí?
Myslím, že etikoterapie 
říká, že když dokážeme 
na 100 % milovat sebe, 
na 100 % milovat druhé 
lidi a na 100 % milovat 
Boha, pak nemůžeme být 
nemocní. a já bych řekla, 
že takový stav musí být 
osvícením. dokonalým 
štěstím.

Jaký je tvůj nejoblíbe-
nější pták? 
asi ještě málo koukám 
kolem sebe, nemám 
nejoblíbenějšího ptáka, 
i když teď mě napadá, 
že je to docela perverzní 
otázka! :-)

nejoblíbenější barva 
a květina?
asi růžová a hortenzie.

co je podle tebe nejhor-
ší utrpení?
nevědomí. Když se věci 
dějí a my jim nerozumíme 
a bojíme se. Když něco 
bolí.

Jakou vlastnost máš na 
sobě nejradši?
touhu objevovat vědomí.

kdybys nebyla sama 
sebou, kým bys chtěla 
být?
teď? v tuhle chvíli? 
chtěla bych být šťastnou 
manželkou a mámou. 
a protože to chci, tak to 
možná přijde. :-)

co ti vadí ze všeho 
nejvíc? 
na to už jsem odpoví-
dala, ne? asi řeknu zas 
to samé jinými slovy: 
neopodstatněný strach.

Jaký je momentální 
stav tvé mysli?
Momentálně mi přijde, že 
těch otázek je moc a že 
mě už rozčilují. :-)

čeho si nejvíc ceníš 
u mužů?
čestnosti. Zodpověd-
nosti. Když v sobě mají 
oheň a vodu zároveň. 
statečnost i citlivost.

čeho si nejvíc ceníš 
u žen?
Když dokáží být ženami. 
silnými, slabými, 
pravdivými, laskavými, 
radostnými, inspirujícími, 
milujícími…

která historická 
postava je podle tebe 
nejodpudivější?
adolf hitler.

Jaká jsou tvá oblíbená 
jména?
Marie, anička a františek.

nejoblíbenější jídlo 
a pití?
rajská omáčka a dobrý 
zelený čaj.

Jaké je tvoje motto?
Momentálně? „Přijď na 
to, co chceš.“
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dramaturga zdeňka Janála, který s naším divadlem spolupracoval 
do konce minulé sezóny, nahradí Jana PithartOvá. Její jméno 
rozhodně není našim divákům neznámé, Jana totiž ve východočes-
kém divadle s přestávkami působí už přes dvacet let. Byla kmenovou 
členkou našeho uměleckého souboru, poté několik let působila na 
ostravských scénách – v divadle Petra Bezruče a v divadle loutek. 
mezitím u nás často působila pohostinsky a od ledna se k nám vrací 
do stálého angažmá. už několik měsíců se spolu a s annou hlaváčko-
vou setkáváme a intenzivně připravujeme především dramaturgický 
plán na příští sezónu, ale hlavně si povídáme o divadle, hercích, re-
žisérech a vůbec možnostech našeho divadla v budoucnosti. za dvě 
desetiletí se změnilo téměř vše – svět kolem nás a tedy i vnímání 
divadla, jeho postavení a význam, současná dramatika, proměnil se 
herecký soubor, ale i my dvě. skládáme stavebnici budoucnosti s vě-
domím souvislostí, alespoň doufám. a s tím vším se chceme podělit, 
abychom alespoň trochu osvětlily naši práci.  

Jani, před necelými třemi roky jsme spolu dělaly rozhovor o tvém 
působení v ostravském divadle loutek a hostování v našem divadle. 
tehdy jsi s mariánem Peckem připravovala kejklíře z lublinu. nyní 
se ale situace zásadně změnila. Opouštíš ostravské angažmá a od 
ledna se stáváš kmenovou dramaturgyní našeho divadla. 

tvou hlavní prioritou i náplní 
práce je vytvoření dramatur-
gického plánu na příští sezónu. 
můžeš se pokusit popsat 
tento proces nezasvěcenému 
divákovi? 
Jejda! dělám tu práci už tolik let 
a moc ráda, ale strašně nerada 
o ní mluvím… ale věcně: Musíme 
na příští sezónu vybrat osm reži-
sérů a k nim osm divadelních her, 
a to tak, aby si režiséři s těmi 
hrami rozuměli a chtěli je dělat, 
abychom je mohli hezky obsadit 
herci… a zároveň z druhé strany 
musíme už před výběrem režiséra 
i her myslet právě na naše herce, 
aby ten dramaturgický plán, který 
vymyslíme, byl ku prospěchu jim, 
aby jim dával možnost profesního 
rozvoje. a aby výsledný repertoár 
byl žánrově i tematicky pestrý, 
líbil se divákům, aby je bavil, ale 
aby v tom bylo i něco víc než jen 
zábava. a je toho ještě mnohem 
víc, na co musíme v dramaturgii 
myslet, ale asi už víc vyjmenová-
vat nebudu, protože bych při tom 
propadla dojmu, že to nemů-
žeme zvládnout. a my už jsme 
snad aspoň kousek téhle cesty 
urazily…

Ještě je příliš brzy prezentovat 
jednotlivé tituly, které se budou 
v příští sezóně inscenovat, 
můžeš alespoň prozradit okruh 
režisérů, kteří u nás budou 
pracovat?
dvě inscenace vytvoří domácí 
režisér Petr novotný, dále se 
těšíme na Zdeňka duška, Michae-
la taranta, Břetislava rychlíka, 
Petra Gazdíka, radovana Lipuse 
a Mariána Pecka. s většinou těch-
to pánů (teď jsem si uvědomila, 
že jsou to všichni páni, ale záměr 
to nebyl, snad dámy pro jednu 
sezónu prominou) jste spolu-
pracovali už dříve, jsou to stálí 
a osvědčení hosté včd. 

s jaNou pIthartovou téměř 
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Profese dramaturga je pro 
laiky, ale i pro mnohé divadel-
níky málo pochopitelná. Přesto 
dramaturg může do velké míry 
ovlivnit život herců, je totiž 
nejdůležitějším rádcem režisé-
rovi při obsazování inscenací. 
cítíš to někdy jako problém, že 
máš v rukou osud kolegů? 
Já to cítím jako problém PoŘád, 
každý den, každou hodinu, často 
kvůli tomu nespím… bez přehá-
nění. ale zase zpět k věcnosti: 
ten problém je zkrátka zásadní 
součást náplně práce dramatur-
ga. Která je, jak správně říkáš, 
celkem nepochopitelná. ale my, 
co jsme se pro ni rozhodli, si s ní 
musíme nějak poradit. někdy lépe, 
ale často i hůře… Kdo ví, co je 
fakt správně, ať hodí kamenem.

čeká nás v nejbližších sezónách 
nějaká zásadní změna? cítíš, že 
by se směřování našeho divadla 
mělo proměnit? 
to bych si v této chvíli vůbec 
netroufala říct. Přicházím, pozná-
vám, seznamuji se… diváci do 
včd chodí a jsou snad většinou 
spokojení. herecký soubor je 
opravdu dobrý, může si dovolit 
hodně. to všechno vidím jako 
veliké hodnoty a zatím nevím, 
jestli máme něco měnit.  

Budeš se orientovat na sou-
časnou světovou či českou 
moderní dramatiku? zajímají tě 
konkrétní současní dramatici? 
abych pravdu řekla, posledních 
osm let v dramaturgii převáž-
ně pro děti jsem měla docela 
pohádkový pohled na svět. (smíCh) 
současnou dramatiku sledova-
la víc než já kolegyně anička 
 hlaváčková a já se chci v této 
oblasti hodně učit od ní.   
Myslím si, že spojení mladý 
a starší dramaturg by mohlo 
fungovat velmi dobře. na jedné 
straně odvaha, na druhé 
 zkušenost… ale samozřejmě tak 
úplně „mimo“ nejsem a o sou-
časnou dramatiku zájem mám. 
rozhodně její kvality chci vidět 
na našem jevišti a mám v hlavě 
pár tipů, ale prozrazovat je zatím 
nechci.

zaujali tě v poslední době mladí 
režiséři, se kterými si dokážeš 
představit spolupráci i na naší 
scéně?
určitě! Líbí se mi práce všech, 
které jste už vyzkoušeli v dobách 
předchozích, a určitě najdeme 
další.

v divadle loutek jsi působila 
devět let. Je to zkušenost, která 
se dá v našem divadle zúročit? 
vím, že jste se orientovali i na 
dospělého diváka a mnohé 
inscenace byly ověnčeny cenami 
z festivalů.
díky, že to víš. Loutkové divadlo je 
takové méně „viditelné“ a vět-
šinou je pokládáno za divadlo 
určené pouze dětem, i když to 
tak není… Možná právě to je ta 
zkušenost, která se dá zúročit. 
cesta k větší pokoře. herci, kterým 
se říká loutkoherci, se živí velikou 
dřinou, i fyzickou, a přitom je 
často není na jevišti vůbec vidět. 
Jsou obdivuhodní. vždycky jsem 
měla velikou úctu k hercům, 
a po téhle zkušenosti je ještě 
větší. ale vlastně ctím všechny 
divadelní profese, těší mě, když 
jsou vytříbené a nemíchají se. 
Myslím tím, že nejsem nadšená, 
když třeba režírují výtvarníci, což 
se někdy děje. vážím si jich jako 
výtvarníků, ale za režijním pultem 
vidím raději režiséry, kteří umějí 
pracovat s herci.

Jakým směrem by se měla 
ubírat dramaturgie malé scény 
ve dvoře? myslím pochopitelně 
produkci našeho souboru. 
Malá scéna je pro divadlo veliká 
možnost uvádět trochu jinou dra-
matiku, než jaké sluší velké jeviště. 
nabízí bezprostřední kontakt 
herců s diváky, který umožňuje in-
tenzivní přenos emocionální ener-
gie, jenž je podstatou divadla. to 
platí obecně a je to veliká výzva. 
ale konkrétněji bych to vymezovat 
nechtěla. vidím cestu spíš v ujas-
ňování úvah o konkrétních hrách 
a způsobu jejich uchopení. 
   
vzpomínám si, že před lety ses 
zabývala poezií, a myslím, že 
jsi ji měla moc ráda. to je druh 

umění, který vysloveně vymírá, 
se kterým se diváci setkávají 
velmi vzácně. myslíš si, že by 
mohla poezie najít své místo 
třeba na malé scéně? 
určitě ano. Mimochodem, když 
jsme v ostravském divadle loutek 
otevřeli alternativní scénu, taky 
jsme začali uvádět do života poezii 
pro děti. určitě je to možnost, díky 
za tu otázku!

za poslední roky se náš herecký 
soubor proměnil, přesto si 
myslím, že bychom měli doplnit 
především řady mladých 
herců. sleduješ mladé herce na 
ostravské konzervatoři nebo na 
jiných školách? víš o mladých 
talentech, které by neměly ujít 
naší pozornosti?
samozřejmě. Zrovna loni jsem 
východočeskému divadlu navr-
hovala tři adepty, ale ukázalo se, 
že všichni už měli angažmá. ost-
ravská líheň opravdu není špatná. 
ostatně to na pardubickém jevišti 
v současné době prokazují Jana 
ondrušková a veronika Macková… 
vzhledem k tomu, že zatím bydlím 
v ostravě, budu se asi orientovat 
na hledání talentů právě tam. 

říká se, že dvakrát nevstou-
píš do stejné řeky. ty přesto 
vstupuješ do našeho divadla už 
potřetí. co se změnilo u tebe 
a u nás? 
co se změnilo u vás, teprve po-
znám. Za sebe mohu říct, že jsem 
pokornější, až tak, že nevím, jestli 
je to dobře. ale asi ano. s věkem 
vzrůstá zodpovědnost a ta s poko-
rou hodně souvisí.   

co bude na tvém návratu nej-
těžší a co nejpříjemnější?
těžké bude nepochybně všechno, 
i když se sem velmi těším. nej-
těžší bude asi odpovídat na tvoje 
otázky. (smíCh) a příjemné bude, 
doufám – s patřičnou dávkou mé 
snahy – taky všechno, takže těžko 
říci, co nejvíc…  

Jani, doufám, že se budeš u nás 
cítit jenom dobře a že tě čeká 
spousta příjemné práce s úžas-
nými lidmi.   Jau
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Každoročně okolo 5. prosince to v divadle vypadá jako v pekle, po chodbách zde potkáte tolik čertů, že si 
za chvíli připadáte jako v nějaké pohádce. uklidní vás jedině pohled do kalendáře, ano, je tu zase Mikuláš…

tradice mikulášských besídek je v divadle dlouhá, 
asi bychom ani nespočítali, kdy přesně začala, většina 
dětí zaměstnanců divadla si prošla chvílemi strachu 
i studu při recitování či zpívání Mikulášovi a jeho 
družině. avšak dnes jako dospělí už na to vzpomínají 
s nostalgickým úsměvem na tváři, a nejen oni, ale 
i řada Mikulášů, čertů a andělů, které ztvárňovalo 
mnoho špiček našeho hereckého souboru.
Letošní mikulášskou besídku si „divadelní“ děti užily 
v neděli 4. prosince na Malé scéně ve dvoře po nové 
pohádce studia LaiK o vendulce a vitouškovi. atmo-
sféra byla opět velmi příjemná a pro rodiče i dojemná, 
když sledovali své ratolesti, jak očividně přemáhají 
strach a statečně předstupují před Mikuláše, čerta 
a anděla tentokrát v podání alexandra Postlera, Marti-
ny sikorové a Petra červeného. následná neskrývaná 
radost, smích a rozzářené tváře byly pro všechny 
velkou odměnou!  

naše nadpozemská mikulášská trojice však neobda-
rovávala jen v divadle, téměř ve stejném složení jen 
se Zdeňkem rumpíkem místo Lexy Postlera navštívila 
také mateřskou školu na třísle a následně i Pardu-
bickou nemocnici, kde se každoročně snaží potěšit 
nejmenší pacienty, aby alespoň na chvíli zapomněli 
na své trápení. „Pro řadu dětí začal nástup k léčbě 
v Pardubické nemocnici překvapením. Ještě se po 
příjmu na dětské oddělení a oddělení dětské chirurgie 
ani nestačily rozkoukat a už se u nich objevily tři 
nadpřirozené bytosti. Jak se na správné hosty sluší, 
nepřišli s prázdnou. Samozřejmě nechyběla mikulášská 
nadílka v podobě balíčku s mnoha laskominami. A jak 
se ukázalo, do Pardubické nemocnice v tento čas na-
stoupily výhradně hodné děti, protože uhlí si čert zase 
odnesl a do pytle nikoho na cestu do pekla nepřibalil,“ 
uzavírá mluvčí nemocnice dušan Korel. 
 ras

DIVADElNí MIKuláŠ opěT RoZDáVAl RADosT

� � Z MiKuLáŠsKÉ BesídKy v divadLe, foto a. hLaváčKová � � MiKuLáŠsKá návŠtěva v neMocnici, foto d. KoreL
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Po dvou adventních premiérách si na chviličku 
odpočineme, neboť další novou inscenaci, kterou 
bude konverzační komedie třikrát život úspěšné 
francouzské autorky yasminy rezy, představíme 
v Městském divadle až 4. března. neoddechnou si 
ale zaměstnanci dekoračních dílen, kteří už zahájili 
výrobu scény a zhotovování kostýmů. Jen tři dny po 
premiéře hoří, má panenko! se ve středu 7. prosince 

v dílenském dvoře uskutečnila předávací porada 
scénografie, na níž vše potřebné vysvětlili režisér hry 
o úskalích manželství a vědecké kariéry Milan schej-
bal a výtvarnice Kateřina Baranowska. technické 
složky se pustily do práce a herci Jindra Janoušková, 
Martina sikorová, Jiří Kalužný a Josef Pejchal brzy 
začnou zkoušet, takže 4. března na viděnou na další 
premiéře!  ras

TŘIKRáT ŽIVoT A JEDENKRáT pŘEDáVAčKA

režisÉr M. scheJBaL, scÉnoGrafKa K. BaranoWsKa  
a JeviŠtní Mistr J. vaníčeK

návrhy KostýMů K. BaranoWsKÉ
foto r. sMetana

mladé divadelní studio laik, dětský amatérský 
soubor působící už třetí sezónu při východočeském 
divadle, na konci listopadu uvedlo premiéru nové 
pohádky. tentokrát do komorního prostoru Malé 
scény ve dvoře jeho nejmladší členové nastudovali 
kouzelný pohádkový příběh Jaromíra sypala O ven-
dulce a vitouškovi, v němž nechybí velká láska ani 

dobrodružná cesta do pekla. Pohádka, kterou režijně 
připravil vedoucí studia Zdeněk rumpík, bavila nejen 
dětské herce na jevišti, ale i dětské publikum v hledi-
šti. Pokud byste chtěli potěšit své potomky nějakým 
divadelním zážitkem, nová pohádka studia LaiK je 
jistě dobrým typem! 
 ras

s VENDulKou A VITouŠKEM Do pEKlA A ZpěT

PosLední PŘiPoMínKy režisÉra ZdeňKa ruMPíKa PŘed PreMiÉrou  PŘedstaviteLÉ tituLních roLí MatyáŠ danda a eMa PočePicKá
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ZŘiZovateLeM včd Je statutární Město ParduBice
Za finanční PodPory Ministerstva KuLtury čr a ParduBicKÉho KraJe

divadeLní ZPravodaJ leden 2017 připravil: radek smetana design: alžběta harvanová
foto na titulní straně: J. kalužný a m. meJzlík, hoří, má panenko!, foto m. klíma
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východočesKÉ divadLo
u divadla 50, 

531 62 pardubice
telefon: 

466 616 411
w

w
w

.vcd.cz
w

w
w

.facebook.com/vcd.pardubice

PŘedProdeJ vstuPeneK
telefon: 

466 616 432
 

466 616 402
pondělí - čtvrtek 

10:00 - 18:00
pátek 

10:00 - 15:30
e-mail: obchod@

vcd.cz

večerní PoKLadna
telefon: 

466 616 430

pŮJčovna kostýmŮ
Jaroslava kreJčová 
čtvrtek 

15:00 - 17:00
telefon: 

466 616 423
 

602 405 379

restaurace divadeLní KLuB
pondělí - čtvrtek 

10:00 - 23:00
pátek  

10:00 - 24:00
sobota 

16:00 - 24:00
neděle 

16:00 - 22:00

ParKovací důM
 centruM

ulice karla iv., pardubice
2 hodiny parkování zdarma
po předložení vstupenky do včd

výzNamNí partNeři včd

partNeři včd

mediálNí partNeři včd


