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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

Únor
městsKé divadlo

středa 1. 10:00  othello   koNeC 12:30 12. repríza  šK

  19:00  bílá nemoc   koNeC 21:35 16. repríza m
čtvrtek 2. 8:30  m. zákostelecký – v. Poul / Podivuhodný cirKus dr. tarzana   šK

divadelní podívaná pro všechny milovníky zvířat i všechny náruživé návštěvníky cirkusů – 
vše s řadou masek, loutek a rozličných kostýmů. režie m. zákostelecký.  
Divadlo Drak, Hradec Králové

  10:30  Podivuhodný cirKus dr. tarzana   šK

  19:00  hoří, má PanenKo!   koNeC 21:00 10. repríza r
sobota 4. 17:00  jistě, Pane ministře   koNeC 19:25 31. repríza zadáno

Neděle 5. 19:00  m. horáčeK „na cestě 2017“ aneb P. haPKa Žije! 
Nové setkání s hudbou fenomenálního skladatele. vystoupí l. Nová, f. segrado a další. 
Náhradní termín za zrušený koncert 20. ledna. Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti!

poNdělí 6. 10:00  a. jirásek / lucerna   šK
příběh o lidské odvaze, síle lásky a moudrosti českého národa. režie z. rumpík.  
Mladé divadelní studio LAIK

  19:00  i. horovitz / drahá mathilda   ePilog 

tragikomický příběh osudové lásky s téměř detektivní zápletkou. hrají d. kolářová, i. svobo-
dová a l. veselý. režie o. kosek. Divadlo U Valšů, Praha

úterý 7. 10:00  bílá nemoc   koNeC 12:35 17. repríza šK

  19:00  KrásKa a zvíře   koNeC 21:15 20. repríza F’16

středa 8. 19:00  Konec masoPustu   koNeC 21:25 18. repríza Q



čtvrtek 9. 19:00  r. thomas / mandarínKová izba     c’17

komediální jednoaktovky o obyvatelích záhadného pokoje v malém pařížském hotýlku 
s překvapivým, někdy až detektivním závěrem. hrají m. kramár, z. tlučková, p. topoľský 
a b. ondrejková. režie Ľ. vajdička. Wüstenrot Teatro, Bratislava 

pátek 10. 18:00  charleyova teta   derniéra koNeC 20:30 63. repríza

sobota 11. 18:00  hoří, má PanenKo!   koNeC 20:00 11. repríza u’17

Neděle 12. 15:00  z. Kozák / česKý honza     Pn

komediální příběh s písničkami o chudém chlapci, který svou chytrostí a statečností ke štěs-
tí přijde, patřící do zlatého fondu české národní literatury a hraný v klasických kostýmech 
a klasické malované scéně. režie v. prýmek. Divadlo pohádek, Praha

poNdělí 13. 19:00  4tet 
Nový koncertní program jedinečného vokálního seskupení ve složení j. korn, j. Škorpík, 
d. kollár a d. uličník, které udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými 
výkony a nápady. 

úterý 14. 10:00  zPívání v dešti   koNeC 12:40 56. repríza šK

  18:00  hoří, má PanenKo!   koNeC 20:00 12. repríza z
středa 15. 17:00  othello   koNeC 19:30 13. repríza l
čtvrtek 16. 19:00  limonádový joe   koNeC 21:30 42. repríza v
pátek 17. 18:00  mezi nebem a zemí   koNeC 20:10 48. repríza

sobota 18. 18:00  rodinný PodniK   derniéra koNeC 20:40  26. repríza

Neděle 19. 16:00  KrásKa a zvíře   koNeC 18:15 21. repríza

úterý 21. 18:00  h. miró / smolíKovi a jejich   ePilog 

 Podivuhodné dobrodruŽství 
rodinné představení s písničkami na motivy kultovního maďarského animovaného seriálu. 
hrají e. holubová, b. klepl a další. režie m. hanuš. Studio DVA divadlo, Praha

středa 22. 19:00  g. aron / můj báječný rozvod 
laskavá komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. všechny postavy této 
irské hry hraje e. balzerová. režie j. kališová. Filmová a divadelní agentura, Praha

čtvrtek 23. 17:30  KrásKa a zvíře   koNeC 19:45 22. repríza s
pátek 24. 19:00  o. Wilde / jaK je důleŽité míti FiliPa   e’17

lehkovážná komedie pro vážné publikum. hrají m. ruml, a. petráš, s. milková, s. černodrin-
ská a další. režie p. khek. Městské divadlo Mladá Boleslav 

sobota 25. 18:00  jistě, Pane ministře   koNeC 20:25 32. repríza t’17

Neděle 26. 19:00  m. engler / znovu a líP   ePilog 

svižná situační komedie o lásce, manželství a přehodnocování. hrají k. frejová, m. daniel 
a další. režie m. krátká. Titans, Praha

úterý 28. 19:00  othello   koNeC 21:30 14. repríza K



malá scéna ve dvoře

středa 1. 18:00  sexy Prádlo    koNeC 19:00 25. repríza x1’17

pátek 3. 19:00  j. gillar / blázinec 
Napínavá groteska o světě, ve kterém se vlády zmocní blázni z jednoho psychiatrického 
ústavu. Nečekané zvraty a konflikty jsou doprovázeny crazy situacemi jako z němého filmu. 
všech 15 rolí hraje m. táborský. režie j. gillar.

sobota 4. 18:00  sexy Prádlo    koNeC 19:00 26. repríza t1’17

poNdělí 6. 19:00  jePtišKy   koNeC 21:20 66. repríza

středa 8. 19:00  bez náPovědy    str. 16 –17

zábavně-diskusní pořad J. Uherové plný vzpomínání, veselých historek, hudby i kulinářských 
dobrot, který tentokrát blíže představí D. Novotnou, L. Vláškovou a J. Hyhlíka.

čtvrtek 9. 19:00  normální debil   koNeC 20:40 14. repríza

pátek 10. 19:00  sexy Prádlo    koNeC 20:00 27. repríza

sobota 11. 19:00  Živý obraz   koNeC 21:10 8. repríza P1c + P2c

poNdělí 13. 8:30  F. carter – i. dušková / šKola malého stromu    šK
příběh malého indiána z kmene čerokí, který se po smrti svých rodičů dostává ke své-
ráznému dědečkovi a moudré babičce, kteří ho učí porozumění a lásce ke všemu živému 
i neživému. hrají p. bílková a i. dušková. Divadelní soubor Cylindr, Praha

  11:00  šKola malého stromu     šK

úterý 14. 10:00  tučňáci na arše    koNeC 11:10 30. repríza šK

  19:00  Živý obraz   koNeC 21:10 9. repríza a1’17

středa 15. 19:00  normální debil   koNeC 20:40 15. repríza  b1’17

čtvrtek 16. 19:00  j. Žváček / obludov   ePilog 

Ctihodný občan bludova cikán kraken už nechce pouštět do svého klubu domino nezletilé. 
pepa je kvůli tomu naštvaný. ale co může dělat, kraken má domino, kraken je šéf! 
 hrají j. plouhar, p. Šimčík a l. příkazký. režie j. prušinovský. A studio Rubín, Praha

poNdělí 20. 8:30  j. sypal / o vendulce a vitoušKovi   šK
pohádkový příběh velké lásky. režie z. rumpík. Mladé divadelní studio LAIK

  10:30  o vendulce a vitoušKovi   šK

  19:00  bláznivé nůŽKy   koNeC 21:45 138. 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 21. 19:00  Živý obraz   koNeC 21:10 10. repríza a2 + a3’17

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. 



P. Pörtner / bláznivé nůŽKy 
kriminální komedie z prostředí kadeřnického salónu. zažili 
jste někdy v divadle, že by diváci mohli ovlivňovat děj 
hry? Ne? tak to právě v bláznivých nůžkách zažijete...  
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. von mayenburg    str. 12 – 15
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. 

HRAJeMe:
F. hrubín  str. 8 – 9, 17
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.

pátek 24. 9:00  tisíce let hudby   koNeC 9:50 5. repríza šK

  10:30  tisíce let hudby   koNeC 11:20 6. repríza šK

sobota 25. 18:00  sexy Prádlo   koNeC 19:00 28. repríza  u1’17

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 

poNdělí 27. 8:30  tři PohádKy s PísničKou   šK

  10:00  tři PohádKy s PísničKou   šK

úterý 28. 19:00  normální debil    koNeC 20:40 16. repríza F1’17

včd na zájezdech

pátek 3. 19:00  hej, mistře!   hradec Králové (sál filharmoNie) hK
čtvrtek 9. 19:00  Králova řeč   mladá boleslav

pátek 17. 19:30  Kdo se bojí virginie WoolFové?   holice

středa 22. 19:00  Králova řeč   mladá boleslav

pátek 24. 19:00  Konec masoPustu   jihlava

změNa programu vyhrazeNa



m. Forman – j. Papoušek – 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.

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.

P. valentine  str. 8 –9
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.  

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.

j. brdečka – j. rychlík   str. 8 –9, 17
v. hála / limonádový joe
česká hudební parodie westernů z divokého západu. 
v titulní roli j. pejchal. režie m. schejbal.

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.

m. čechová / tisíce let  str. 22 –23
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  str. 21
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.

m. riml / sexy Prádlo
laskavá komedie o manželství. alice a henry spolu žijí 
pětadvacet let. jiskra v jejich manželském krbu skomírá. 
alice se s tím nechce smířit, a proto zakoupí knihu sex 
pro trumbery a naplánuje víkend v luxusním hotelu...  
hrají r. Chvalová a a. postler. režie a. doležal.r. bellan / normální debil

deník puberťáka aneb mé dětství v socialismu. Nedílnou 
součástí originální retrokomedie plné nadsázky i nos-
talgie je dobová „pop music“, vysílání československé 
televize a odborný pohled na psychický vulkanismus. 
hrají j. pejchal, j. janoušková, j. ondrušková a p. boro-
vec. režie r. bellan.

v. mašková / hej, mistře!
životní pouť významného českého skladatele j. j. ryby 
ve scénických obrazech s hudebními ukázkami jeho skla-
deb – jednak za přítomnosti živých muzikantů a jednak 
s využitím sborových zpěvů. v hlavní roli t. lněnička. 
režie m. tarant.

a. ayckbourn   str. 21
rodinný PodniK
dynamická komedie o zkorumpovaném systému a světě. 
hrají j. kalužný, l. mecerodová, p. janečková, j. pejchal 
a další. režie r. bellan.

u. hub / tučňáci na arše
úsměvný biblický příběh v klauniádě o třech tučňácích. 
hrají v. macková, j. ondrušková, p. borovec a l. Špiner. 
režie m. pecko. 

e. albee / Kdo se bojí v. WoolFové?
dráždivá sonda do manželských vztahů plná dějových 
zvratů, smutku i humoru. hrají j. janoušková s nomi-
nací na Cenu Thálie 2015, j. kalužný, j. ondrušková 
a j.  pejchal. režie p. Novotný.

K. čapek / bílá nemoc
varování před hrozbou války i námi samotnými. Na 
zemi vládne touha po válce, zemi však sužuje i prudce 
nakažlivá bílá nemoc. lék objeví doktor galén, který ho 
ale odmítá vydat všem, pokud se nepřičiní o konec vá-
lečných plánů... v hlavních rolích m. Němec, t. lněnička, 
m. mejzlík a r. žák. režie m. tyc.

b. comden – a. green – n. h. brown  
a. Freed / zPívání v dešti
slavné muzikálové melodie, skvělá taneční čísla a zábava. 
a navíc láska ve filmových ateliérech hollywoodu v čase, 
kdy se rodil zvukový film. v hlavních rolích j. pejchal, 
j. musil, m. sikorová a p. janečková. režie p. Novotný.



PřIPRAVUJeMe NA BřeZeN

městsKé divadlo

pátek 3. 19:00  zPívání v dešti    derniéra

poNdělí 6. 19:00  čochtan vyPravuje   
hudební komedie na motivy muzikálu v + W divotvorný hrnec. hrají j. dvořák, m. hrubešová 
nebo s. topinková, k. gult a další. režie r. fleischer.  
Divadelní společnost Josefa Dvořáka, Praha

pátek 17. 18:00  jePtišKy  

sobota 18. 19:00  Králova řeč   derniéra

pátek 31. 19:00  divadelní bál 
Ples pro předplatitele a diváky s vyhlášením nejoblíbenější herečky a herce Východo
českého divadla roku 2016. bál tradičně nabídne setkání s herci, kteří budou moderovat, 
tančit, zpívat i bavit. plesovým hostům k poslechu a tanci zahrají swingový a jazzový 
 orchestr jk baNd a populární kapela hrŮzy. během večera také zazní písně, které se do 
hoří, má paNeNko! nevešly, každoroční přehlídka divadelních kostýmů bude koncipována 
jako živý obraz a chybět opět nebude ani bohatá tombola. divadelní bál s herci a tajem-
ným světem divadla znovu nabídne zábavnou, inspirující a nezapomenutelnou atmosféru!

malá scéna ve dvoře

Neděle 26. 15:00  m. Kroupa / Kouzla sKřítKů 
jak skřítčí kluci poznávají svět? veselá pohádka o dvou malých domácích skřítcích a jejich 
velkém dobrodružství. režie j. baran. Divadlo Navětvi, Kožlí u Čížové

změNa programu vyhrazeNa

králova řeč divadelní bál

 vstuPenKyjiŽ v  Prodeji!



východočeské divadlo zakončilo rok 2016 dvěma 
do posledního místa vyprodanými představeními. 
na Malé scéně se v komedii Sexy prádlo dlouholetí 
manželé snažili znovu zažehnout jiskru erotiky a na 
velkém jevišti Městského divadla se děly věci „mezi 
nebem a zemí“ ve stejnojmenné duchařské komedii, 
po níž byly vyhlášeny výsledky tradiční divácké 
ankety o nejoblíbenější inscenaci roku.

divácky nejúspěšnější inscenací roku 2016 se stala 
výpravná rodinná pohádka KrásKa a zvíře, která 
měla premiéru v režii Petra novotného v červnu 
2016 na kunětické hoře (během roku se uvádí 
v Městském divadle a na kuňku se vrátí opět v létě). 
Titulní role v ní ztvárňují zástupci nejmladší herecké 
generace našeho souboru veronika Macková 
a Josef láska. režisér si k inscenování Hrubínova 
básnického zpracování starofrancouzské pohádky 
kromě svých stálých spolupracovníků, scénografa 

ivo Žídka a kostýmního výtvarníka romana Šolce, 
přizval také jedinečného skladatele, interpreta 
a textaře Michala Hrůzu. Ten do hry složil scénickou 
hudbu a napsal písně, které sám nazpíval a které 
divadlo při příležitosti premiéry vydalo na Cd. 

kráska a zvíře však vloni bodovala nejen u diváků, 
ale i v anketě odborné veřejnosti, která jí za rok 
2016 udělila cenu novinářů (o jeden hlas předběh-
la Topolův konec masopustu režiséra břetislava 
rychlíka).

Pomyslnou druhou příčku divácké oblíbenosti obsa-
dil loňský vítěz ankety a právě odehraná romantická 
komedie současné britské autorky Pam valentine 
mezi nebem a zemí, kterou nazkoušela režisérka 
a nová umělecká šéfka divadla na Fidlovačce kateři-
na dušková, jež už chystá na velké jeviště pardu-
bického divadla uvedení muzikálu kiss me, kate. 

KRáSKA A ZVíře Je INSCeNACí RoKU 2016
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velké příležitosti v Mezi nebem a zemí mají Petra 
Janečková, Petr dohnal, Martina Sikorová či Petr 
borovec. Příběh mladých manželů Simona a Flic, 
kteří se nastěhují do venkovského domu, v němž 
však stále ještě přebývají duchové bývalých maji-
telů, přitahuje diváky nejen výraznou komikou, ale 
také svým morálním přesahem, neboť poukazuje na 
důležitost přirozených lidských hodnot, jako jsou 
láska či rodinné štěstí.

Úspěch o silvestrovském večeru slavil také loňský 
stříbrný limonádový joe, jehož diváci umístili 
na třetí místo. naše zpracování známé brdečkovy 
hudební parodie v červnu 2015 rovněž v magickém 
prostoru hradu kunětická hora nastudoval režisér 
Milan Schejbal, jenž nyní v Pardubicích znovu zkou-
ší, tentokrát komedii yasminy rezy Třikrát život. 
neochvějného strážce zákona, milovníka kolaloky 

a idola všech žen u nás hraje Josef Pejchal. o živý 
hudební doprovod se stará folk-folklórní skupina 
Trdlo. inscenace, která se nyní uvádí v Městském 
divadle a na kuňku se stejně jako kráska a zvíře 
přenese v létě, se stala i nejnavštěvovanějším 
titulem východočeského divadla roku 2016, během 
roku ji v Pardubicích a na zájezdech zhlédlo 9 464 
diváků (mimochodem druhou nejnavštěvovanější 
inscenací roku je letošní absolutní vítěz ankety 
kráska a zvíře). 

závěrem statistika – v roce 2016 východočeské 
divadlo navštívilo 130 244 diváků (o 1 852 více 
než vloni!), čímž naše scéna znovu obhájila titul 
nejnavštěvovanějšího jednosouborového divadla 
v české republice s nevyšším počtem uskuteč
něných akcí, kterých v roce 2016 bylo úctyhod
ných 559! raS

P. doHnal, P. Janečková a r. CHvalová v mezi nebem a zemí,  
FoTo l. Skokan

J. ondruŠková, l. ŠPiner a J. PeJCHal v limonádovém joeovi, 
FoTo J. Faukner 

výSledky SPolu S řediTeleM divadla P. doHnaleM vyHláSil 
náMěSTek PriMáTora MěSTa PardubiCe J. ryCHTeCký,  
v JeHoŽ geSCi Je Právě kulTura.

SPolečně Pak ze zaSlanýCH ankeTníCH líSTků vyloSovali Jedno
Ho HlaSuJíCíHo, kTerý zíSkal roční PředPlaTné. 

FoTo J. SeJkora
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režisér, dramaturg a pedagog milan schejbal pochází z hrad
ce Králové. studoval v Praze, nejprve češtinu a angličtinu na 
univerzitě Karlově, poté činoherní režii na damu. s divadelní 
profesí začínal po řadě praktických zkušeností z amatérské scény 
jako dramaturg a později režisér v Žižkovském divadle. v letech 
1994–2006 byl uměleckým šéfem divadla abc a od roku 2007 půso
bí ve stejné funkci v divadle antonína dvořáka v Příbrami. mimo to 
režíroval v řadě českých i moravských divadel a také ve stuttgartu 
v  theater der altstadt. 
v milanově režijním repertoáru převažují komedie nejrůznějších 
žánrů. v Pardubicích inscenoval charleyovu tetu, která je skvěle 
namíchaným koktejlem komedie situační i konverzační, limonádo
vého joea, jenž je hudebněveseloherní parodií na western, a tento
krát přichází s komornější vztahovou komedií třikrát život, kterou 
právě intenzivně zkouší, premiéra se uskuteční 4. března v měst
ském divadle… 

milane, podle čeho si vybíráš ko
mediální texty? Ptám se proto, 
že udělat dobře kvalitní legraci 
na jevišti je po čertech těžké. 
jak poznáš při čtení hry opravdu 

dobrou komedii, kterou se pak 
rozhodneš inscenovat? 
Patřím k těm málo režisérům, kteří 
mají komedie rádi. Já je mám rád 
velmi. Přečetl jsem jich velkou 

spoustu a vždy dám na svůj 
instinkt. komediální předloha mě 
musí něčím zaujmout a inspirovat. 
vždy oceňuji humor inteligentní, ať 
už konverzační, či situační. když 
se pak diváci v hledišti takovým 
humorem baví, tak se přímo 
tetelím. 

třikrát život napsala francouz
ská spisovatelka a dramatička 
yasmina reza, jejíž komedie mají 
úspěch po celém světě. ty jsi 
inscenoval také její hry obraz 
a bůh masakru. jak a kdy ses 
poprvé setkal s tvorbou této 
autorky a čím je ti blízká? 
Poprvé jsem se s její tvorbou 
setkal na začátku svého působení 
v pražském divadle abC, kdy jsme 
se rozhodli inscenovat její komedii 
obraz. Tehdy ji režíroval vladimír 

TřikráT živoT 
s MilaneM schejbaleM
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rusko a mě na ní velmi zaujala její 
úspornost ve slovech, smysl pro 
překvapivý paradox a inteligentní 
nadsázku. Tyto rysy jsou vlastně 
společné všem třem jejím nejzná-
mějším hrám, které jsem měl tu 
možnost režírovat.  

dávno před tím, než jsme začali 
zkoušet, jsme se rozhodovali 
mezi překladem renaty vejdov
cové, který jsi roku 2003 insce
noval v divadle abc, a překla
dem michala lázňovského, který 
uvedlo jako českou premiéru 
této hry národní divadlo v brně 
pouhý rok před tím pod názvem 
tři verze života. u současné 
dramatiky není obvyklé, aby 
v krátké době vznikly hned 
dva české překlady. nevíš, jak 
k tomu tehdy došlo? 
renatu vejdovcovou jsem znal 
ještě před její emigrací a byli jsme 
v pravidelném kontaktu. Jednoho 
dne mě upozornila na to, že v di-
vadle viděla velmi zajímavou hru 
a zdali bychom o ni v divadle abC 
neměli zájem. Požádal jsem ji tedy 
o pracovní překlad a hned jsem 
pochopil, že bych tuto hru strašně 
rád uvedl ve svém tehdejším do-
movském divadle. až teprve poté 
jsem se dozvěděl, že text přeložil 
také můj kamarád Michal lázňov-
ský. Mimochodem komedie obraz 
v příbramském divadle a stejně 
tak bůh masakru v brněnském 
Mahenově divadle jsem inscenoval 
v jeho překladu. 

vzpomínám si, že tvoje pražská 
inscenace třikrát život byla 
jednou z nejlepších komedií na 
Festivalu smíchu roku „jáuž
nevímkterého“. vracíš se ke 
hře s dostatečným časovým 
odstupem třinácti let. vnímáš 
dnes v té hře něco jinak? 
yasmina reza píše především 
o současných lidech. o jejich 
problémech, frustracích, neusku-
tečněných snech, touhách, což 
jsou vlastně nadčasová témata. 
na to vše nazírá z pohledu jisté 
nadsázky. v tomto ohledu se, 
myslím, vůbec nic nezměnilo, 
a tudíž její hry nestárnou. vlastně 
ani stárnout nemohou…  

v komedii vystupují dva man
želské páry ve věku, o němž se 
někdy hovoří jako o nejlepším, 
někdy jako o krizovém. tak jak 
to vlastně je? 
Je to přesně tak: pro někoho 
nejlepší, pro někoho krizový. 

název třikrát život divákům 
skoro nic nenaznačuje. Prozra
díš něco ty? 
Prozradím to, že jde o tři verze 
jedné situace, jejímž výchozím 
bodem je, že přátelé přijdou na 
návštěvu o den dříve, než je hosti-
telé čekali.

obě mužské postavy, henri 
a hubert, jsou astrofyzikové. 
to je obor dost vzdálený drtivé 
většině smrtelníků. Proč asi 
volila autorka zrovna astrofy
ziku, když jinak psala o lidech 
blízkých každému z nás? 
Myslím si, že právě proto, aby-
chom jako diváci neřešili odborné 
problémy, ale prostřednictvím 
těchto problémů abychom nahlíže-
li na běžné lidské bytosti. 

už nemusíme tajit, že zkoušíme 
s jindrou janouškovou, marti
nou sikorovou, jiřím Kalužným 
a josefem Pejchalem. můžeš 
připomenout, v jakých divadel
ních souvislostech ses s každým 
z nich potkal? 

S Jindrou Janouškovou jsem 
se pracovně ještě nesetkal, ale 
znám ji z několika pardubických 
inscenací. S Martinou Sikorovou 
jsem se setkal jak při inscenování 
Charleyovy tety, tak limonádové-
ho Joea, Jirku kalužného a Josefa 
Pejchala jsem poznal při práci 
na inscenaci limonádoý Joe. na 
setkání se všemi čtyřmi se moc 
těším. Fakt!  

jakožto královéhradecký rodák 
máš jistě srdeční vztah k hradci 
Králové, k němuž se hlásím i já. 
co máš rád v Pardubicích a ve 
východočeském divadle? 
Shodou okolností jsem studoval 
gymnázium v Přelouči a do pardu-
bického divadla i do samotného 
města odsud opravdu nebylo 
daleko. a mám na Pardubice jen 
samé hezké vzpomínky. nikdy jsem 
se netajil tím, že východočeské 
divadlo Pardubice je divadlo mého 
srdce. vyznávám totiž divadlo 
poutavých příběhů a výrazných 
hereckých výkonů. To vše zde 
nalézám.  

Kéž tu to vše budeš nalézat 
i tentokrát! díky. jaP

� Návrhy kostýmŮ sCéNografky k. bara -
 NoWské do iNsCeNaCe TřIKRáT žIVoT
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PReMIéRoVé MoMeNTKy
o posledním adventním víkendu jsme nejen divákům, ale i sami sobě nadělili krásný vánoční dárek. respek-
tive nám ho předal režisér david Šiktanc, který na Malé scéně v české premiéře uvedl grotesku Mariuse von 
Mayenburga Živý obraz „zabalenou“ do úchvatné scénografie.
Moderní inscenace o přepracovaném manželském páru, jejich synovi, excentrickém konceptuálním umělci 
a především najaté uklízečce s ukrajinskými kořeny sice premiérové publikum občas překvapila svou otevře-
ností, zároveň ale také pobavila a přiměla k zamyšlení nad našimi životy a dnešním světem. novinka v reper-
toáru komorní scény, která není vhodná pro diváky do 15 let, jistě vyvolá řadu živých protikladných reakcí, ale 
zaplaťpánbu za ně, divadlo má vyvolávat diskusi… Přijďte si sami udělat vlastní názor! raS

l. ŠPiner Jako MiCHael, J. ondruŠková v roli uklízečky naTalJi a P. Janečková Coby vilMa, FoTo k. kalina
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PeTr boroveC o PřeSTávCe na JeviŠTi SkuTečně vaří,  
CoŽ laHodně Provoní Celý ProSTor Malé SCény.

HoSTuJíCí ondřeJ krauS a reŽiSér david ŠikTanC Po SvéM 
ÚSPěŠnéM PardubiCkéM debuTu uŽ v divadelníM klubu.

koMPleTní inSCenační TýM S HereCkýM obSazeníM na Pre
Miéro vé děkovačCe.

Jana ondruŠková z role uklízečky nevyPadla ani na PoPre
MiérovéM SPolečenSkéM SeTkání.

SPokoJení Po PreMiéře byli Také PřekladaTel Hry MiCHal 
koTrouŠ a Hudební SkladaTel MiCHal veJSkal.

PeTra Janečková Si Po PreMiéře vySleCHla PoCHvalná Slova 
draMaTurgyně Jany uHerové. FoTo J. SeJkora
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moderní umění, ale i úklid a vaření, alespoň něco z toho se týká každého z nás, více či méně. znáte to 
– ten umí to a ta zas tohle… jak jsou na tom ve skutečnosti herci, jejichž postav v Živém obrazu se 
všechny zmíněné činnosti úzce dotýkají? odpovědi hostujícího ondřeje Krause tu však nehledejte, 
jemu věnujeme samostatný rozhovor v příštím zpravodaji. anh 

1. jaký je tvůj vztah k současnému umění, popř. umělcům či umělkyním?
2. tvůj oblíbený obraz (vyjma toho Živého)?
3. umíš vařit? vaříš rád/a, nebo nerad/a? dá se to pak jíst?
4. jsi spíše typ, co potřebuje mít ve věcech pořádek? nebo bordelář?
5. baví tě úklid? jak by to vypadalo, kdybys pracoval/a jako uklízeč/ka?

 Petra janečKová – vilma
1. To je dost široký pojem, ale pokud to zúžím na 

umění typu Haulupa, to mě neoslovuje, spíš mě 
irituje. Já preferuji umění, které nějak esteticky 
tvoří, vyvolává ve mně spíše kladné pocity, může 
i provokovat, ale asi nějak jinak.

2. líbí se mi impresionisti.
3. Jak co. Jdou mi omáčky a vůbec neumím steaky. 

když je čas, tak mě to baví, a to si pak doma 
pochvalují.

4. Pořádek je relativní pojem, zvláště po narození 
potomstva. (smíCh) ale mám ráda čistotu.

5. Úklid mi přináší uspokojení v tom smyslu, že se 
něco urovnává, harmonizuje, čistí. Přistihla jsem 
se, že se při úklidu usmívám. ale ráda harmonizuji 
svou domácnost, na ty ostatní se ráda vybodnu. 
(smíCh)

 ladislav šPiner – michael
1. kladný… kladný?
2. … někdy i pod obraz… jinak ten, který visí u nás 

v obývacím pokoji, autor: několik dětí spolu s mými.
3. vařím… rád… To musí posoudit jiní…
4. … to se zeptejte vilmy…
5. ne! ovšem koho to baví? … a být uklízečka? …

 jana ondrušKová – natalja
1. Poněvadž pocházím z umělecké rodiny, žiju umě-

ním od malička. Jen mám teď resty v navštěvová-
ní galerií. napravím!

2. nejkrásnější obraz je pohled na hory, které ob-
klopují kraj, z něhož pocházím. a padající listí ve 
Spojilském lese. u zarámovaných obrazů favorita 
vyloženě nemám. 

Živá témata 
ze života herců Živého obrazu
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3. vařím ráda, pokud jídlo připravím maximálně ve 
dvou hrncích a nejlépe do hodiny. v opačném pří-
padě se vyžívá můj na vaření trpělivější manžel.

4. To se u mě střídá. někdy potřebuju perfektní 
uspořádání věcí. ale pak se vzpamatuju, že 
nemusím mít všechno dokonalé. Přijďte se někdy 
podívat do herecké šatny. neuvěříte, jaký výbuch 
šminek a vůbec všeho snese líčicí stolek. 

5. Mám ráda uklízení. Miluju luxování ledničky. 
(smíCh) 

 Petr borovec – haulupa
1. otec je výtvarník, takže musím říct pozitivní. 

ve skutečnosti to ale nějak moc neprožívám. 
z moderních umělců (výtvarníci, skladatelé…) 
ani nikoho moc neznám.

2. líbí se mi věci od J. M. basquiata. názvy těch 
obrazů neznám. a samozřejmě taťkovy věci.

3. vůbec a nemám to ani moc rád. respektive něco 
zvládnu udělat, ale musím mít už opravdu velký hlad.

4. Spíš pořádek, ale mám velmi často období, kdy 
to tak nevypadá. zrovna teď takovým obdobím 
procházím. (smíCh)

5. baví mě uklízet si doma. bydlím sám, takže to 
občas udělat musím, a je to takový relax. Poslou-
chám u toho hudbu nebo si říkám texty. no, spíš 
tu hudbu. Jako uklízečka bych stál za prd!

P. boroveC

l. ŠPiner

J. ondruŠková

P. Janečková
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Při únorovém bez nápovědy si budu povídat se dvěma herečkami, 
které jsem potkala jako první, když jsem před dvaceti lety začala 
s východočeským divadlem spolupracovat. dagmar novotnou 
a lídu vlášKovou jsem viděla hrát v prvních představeních na 
podzim roku 1996, když jsem obsazovala hru Jídelna, ve které nakonec 
obě dámy účinkovaly. Snad úplně první představení byla „zkrocenka“, 
tedy Shakespearovo zkrocení zlé ženy, v němž lída hrála hlavní roli 
kateřiny. Hned týden poté jsem byla na premiéře divotvorného hrnce, 
ve kterém zase excelovala dáša jako kačenka. Takže moje první dotyky 
s pardubickým divadlem jsou definitivně spjaty s těmito herečkami, se 
kterými si, troufám si říct, mám o čem povídat. 

dáša novotná je známá svou 
muzikálností, možná i proto, že 
pochází z muzikantské rodiny, 
oba její rodiče pracovali v operetě 
Moravského divadla v olomouci. 
Tatínka jsem nezažila, zato si 
moc dobře pamatuju na dášinu 
maminku, která nechyběla snad 
na žádné dceřině premiéře. když 
jsme jely s dášou na představení 
do olomouce, ráda nás u sebe při-
vítala a musím říct, že byla skvělá 
hostitelka. a dáša to po ní zcela 
jistě podědila, protože se svým 
mužem a kolegou hercem Pavlem 
rádi a často zvou své přátele 
na kus řeči, večeři či „bublinky“. 
láskou k sektu je tato rodina dost 
proslulá, dáša nasbírala za mnoho 
let (a za vydatné pomoci kolegů) 
několik tisíc korkových zátek 
a dostala se tak do české verze 
guinnessovy knihy rekordů. Svou 
lásku k sektu dáša vyznala jednou 
v českém rozhlase: „nejraději mám 
bohemia sekt brut, stejně jako 
můj manžel. Takže tenhle český 
výrobek má u nás doma skutečně 
privilegium, samozřejmě mám 
doma ale také špunty od pravého 
francouzského šampaňského.“ ale 
abych se vrátila k té muzikálnosti 
– dáša vystudovala JaMu (spolu 
se svým manželem Pavlem), obor 
muzikál. asi nejúspěšnější rolí 
v tomto směru byla její dolly le-
viová v Hello, dolly! Účinkuje však 
nejen v muzikálech, ale často vy-
stupuje i při zvláštních příležitos-
tech a zpívá muzikálové melodie. 

ale nejen ty, má ráda Suchého 
a Šlitra a našla by se i spousta 
současných autorů. 
lída vlášková mě provázela, jak 
jsem už vzpomněla, od samého 
počátku mého zdejšího angažmá. 
Pamatuji si nejen její kateřinu, ale 
také Markýzu de Merteuil v nebez-
pečných vztazích a mnoho dalších. 
neměla jsem možnost vidět její 
stěžejní role v předchozích letech, 
kdy spolupracovala se spoustou 
významných režisérů, jakými byli 
Jaroslav vostrý, oto Ševčík, ivan 
balaďa, Michael Tarant, Juraj deák… 

zaznamenala jsem až období, ve 
kterém byla obsazována hlavně 
režisérem a předchozím ředite-
lem divadla gustavem Skálou, se 
kterým ji pojilo hluboké přátelství. 
vystudovala daMu, její první cesta 
vedla do divadla v Pardubicích, 
kterému zůstala věrná dodnes. byť 
Pražačka, v Pardubicích se skvěle 
zabydlela. S významným dostiho-
vým jezdcem kamilem kuchovským 
má syna ondřeje. a koním je také 
stále věrná, vím, že ji dostihy 
zajímají dodnes. 
S janem hyhlíKem, který doplní 
únorovou dvojici hereček, se tolik 
neznám, i když vedle sebe fungu-
jeme hodně let. asi je to tím, že 
si více povídám s „holkami“, tedy 
herečkami v mém věku. ale vím 
o něm dlouho. zaznamenala jsem 
jeho angažmá v kolínském divadle, 
pamatuju si jeho fungování v diva-
dle pod Palmovkou, kde řediteloval 
a ještě dlouho byl věrným divákem. 
z pardubického angažmá si vzpo-
mínám zejména na moc zajímavou 

ÚNoRoVé BeZ NáPoVěDy 
PoZNáVACí ZNAMeNí HoSTů – VěRNoST DIVADLU

bez náPovědy S Tradiční kavárenSkou ÚPravou Malé SCény ve dvoře, FoTo J. SeJkora
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hru na miskách vah, kterou nazkoušel s Michaelem 
Tarantem a v níž hrál dirigenta Wilhelma Furtwän-
glera. vím o něm, že má velký vztah k hudbě a často 
spolupracuje s českým rozhlasem vltava. Je mnoho 
otázek, které jsem mu nikdy nepoložila, a spousta 
věcí mě na něm zajímá. bez nápovědy bude jednou 
z příležitostí, jak ho blíže poznat, díky za ni.
Povídání, vzpomínání, plány do budoucna s herci, kteří 
jsou tomuto divadlu věrni po dlouhá desetiletí, to všech-
no budou důvody, proč se těšit na únorové bez nápo
vědy. a jistě budeme znovu i vařit a povídat si o jídle. 

u dáši jsem si skoro jistá, že vím, čím nás pohostí, 
zejména když ten večer nebude chybět Pavel, její 
manžel. lída vlášková o sobě říká, že moc nevaří, 
a asi ji to ani nebaví, ale umí překvapit. nezapomenu 
na její silvestrovský slaný štrúdl! no a Honza… to 
se nechám překvapit. vůbec neznám jeho chutě, ale 
věřím, že vytáhne nějaké eso z rukávu. 
bude mi ctí a potěšením, když budou diváci u toho, 
a věřím, že pro všechny to bude opět příjemný 
a nezapomenutelný večer. 
 Jau

Joe I KRáSKA NA KUNěTICKé Hoře 
JIž V PRoDeJI 
venku stále vládne zima, zatím tedy asi nikdo nepomýš-
lí na posezení pod hvězdami, ale čas plyne velmi rychle, 
brzy se začne oteplovat a s hezkým počasím přijde 
opět čas našich plenérových představení na kunětické 
hoře. letos zde sice neuvedeme žádnou novinku, ale 
reprízy oblíbeného limonádového joea i výpravné 
KrásKy a zvířete jistě nezklamou žádného návštěv-
níka! Termíny představení jsou naplánovány a předpro-
dej vstupenek spuštěn, proto pokud máte rádi předsta-
vení v jedinečném prostoru pod hradem, právě pro vás 
nastala ta nejvhodnější chvíle k sehnání pěkných míst 
v amfiteátru na magické kunětické hoře.

neochvějný strážce zákona s podmanivým hla-
sem tenora a milovník kolaloky zde bude lámat 
ženská srdce ve dnech 25., 26. a 27. května 
a 1., 2. a 3. června. 
Pohádka s podmanivou hudbou a písněmi Micha-
la Hrůzy, která se stala divácky nejoblíbenější 
inscenací loňského roku, bude bavit celou vaši 
rodinu v termínech 9., 10., 16., 17. a 30. června 

a 1. a 5. července.
Představení pod širým nebem začínají tradičně 

ve 20.30 hodin. Příjemnou zábavu!
 raS

P. Janečková, J. PeJCHal, M. MeJzlík a M. něMeC v Krásce a zvířeti, FoTo J. Faukner
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některý večer má bílou nemoc, jindy zase krade 
tlačenku nebo alespoň kancelářské sponky, to vše 
na nás ale jen hraje, ve skutečnosti je ludmila 
mecerodová citlivou bytostí milující přírodu a ne-
snášející dokonalost, ženou, která by (dle odpovědi na 
jednu z posledních otázek) jistě obstojně přežila i ve 
středověku. anH
 
čeho si nejvíce ceníš 
u přátel?
Že jsou tady, když je 
potřebujeme.

Pro které chyby máš 
největší pochopení?
Pro ty z lásky.

Kdo je tvým největším 
fiktivním hrdinou?
Malý princ.

a fiktivní hrdinkou?
vlaštovka ze Šťastného 
prince oscara Wilda.

jaká je tvá oblíbená 
činnost?
četba, houbaření, pro-
cházky v přírodě.

z čeho máš největší 
strach?
z bezmocnosti.

jaká vlastnost ti na 
sobě nejvíc vadí?
netrpělivost.

jakou vlastnost nejvíc 
odsuzuješ u druhých?
Fanatismus.

Kde bys nejraději žila?
blízko nedotčené přírody.

tvůj nejoblíbenější 
hudební skladatel?
Johann Sebastian bach.

tvůj nejoblíbenější 
spisovatel?
anton Pavlovič čechov.

jak bys chtěla zemřít?
S pocitem nepromarně-
ného života.

jaká je tvoje nejvýraz
nější vlastnost?
Citlivost.

Kdo jsou tví hrdinové 
v reálném životě?
Pečovatelé o bezmocné.

jakou historickou osob
nost nejvíc obdivuješ?
Marii Terezii.

Která reforma ve svě
tové historii podle tebe 
změnila svět?
vynález kola a průmyslo-
vá revoluce.

jak si představuješ 
dokonalé štěstí?
nesnáším dokonalost.

jaký je tvůj nejoblíbe
nější pták?
krkavec a všichni ha-
vranovití, obdivuji jejich 
inteligenci.

barva a květina?
zeleň, modř, barvy 
přírody; sedmikráska 
a vlastně všechny nevy-
šlechtěné „plevely“.

co je podle tebe nejhor
ší utrpení?
nespravedlnost, týrání, 
holocaust.

Otázky 
Marcela 
Prousta

S J. kaluŽnýM Jako MaTka v bílé nemoci, FoTo J. Faukner
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jakou vlastnost máš na 
sobě nejradši?
(Snad) smysl pro humor.

Kdybys nebyla sebou, 
kým bys chtěla být?
Úspěšným ochranářem 
krajiny.

co ti nejvíc vadí?
Jak si lidstvo pod sebou 
řeže větev, když nere-
spektuje přírodu a její 
zákonitosti.

jaký je momentální 
stav tvé mysli?
v tuhle chvíli zatím 
dobrý.

čeho si nejvíc ceníš 
u mužů?
Tolerance, smyslu pro 
humor.

čeho si nejvíc ceníš 
u žen?
Přirozenosti, smyslu pro 
humor.

Která historická 
postava je podle tebe 
nejodpudivější?
Stalin ruku v ruce 
s Hitlerem.

jaká jsou tvá oblíbená 
jména?
anna, antonie, František.

nejoblíbenější jídlo 
a pití?
čistá voda, bramborové 
placky.

jaké je tvoje životní 
motto?
Jan Skácel:  
Modlitba stará – stará!

a dej mi sílu unésti
všechno co změnit 
nemám sil
odvahu abych to  
nač stačím 
na tomto světě pozměnil
a také moudrost  
abych znal
od sebe to rozeznal

S J. MuSileM a P. borovCeM Jako garSon v koMedii lháři, FoTo M. klíMa

S M. něMCeM Jako Marie Malinová v hoří, má PanenKo!,  
FoTo M. klíMa

znovu S J. kaluŽnýM TenTokráT Jako PoPPy v rodinném PodniKu, 
FoTo r. kalHouS
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Pro diváky jsme své „brány“ otevřeli tradičně 
i o půlnoci na Štědrý den, kdy v divadle začalo do 
posledního místa vyprodané štědronoční zpívání. 
návštěvníci neformálního pořadu si společně s herci 
opět zanotovali (nejen) koledy, éterem zněly i veselé 
historky a zahrála také kapela kosteam sdružená 
kolem našeho ekonomického náměstka bohumila 
kosa. během půlnočního setkání v divadle však 
jeviště patřilo i samotným divákům, kteří mohli 
na prknech, která znamenají svět, sami vystoupit 
a získat od nás drobné dárky. velký dárek však 
dostali rodiče těžce zdravotně postižené Štěpánky 

Pospíšilové, pro kterou se během programu v publiku 
vybralo úctyhodných 22 tisíc korun! „Myslím, že padl 
rekord našich štědronočních sbírek. Mezi korunami 
jsme dokonce našli i nějaká eura,“ uvedl po vyhlášení 
výsledku sbírky ladislav Špiner. ohromnou radost 
a zároveň dojetí statečných rodičů umocnil na závěr 
také pardubický lions Club, jenž Štěpánce věnoval 
šek na dalších 47 tisíc korun! všem děkujeme!
Příjemnou sváteční atmosféru vánoc si alespoň na 
chvíli připomeňme s následujícími fotografiemi, více 
jich naleznete na webu divadla www.vcd.cz.  
 raS

SKUTeČNě ŠTěDRá PůLNoC V DIVADLe

zdeněk ruMPík S řediTeleM divadla PeTreM doHnaleM Při 
Předávání vánočníCH divadelníCH dárků.

PePa láSka Mezi diváky Při ProPléTání Se Mezi řadaMi běHeM 
Sbírky Pro neMoCnou ŠTěPánku.

Mezi ÚčinkuJíCíMi neMoHli CHyběT ani dáŠa novoTná S boHu
MileM koSeM, kTeří Si Pravidelně zPříJeMňuJí ŠTědronoční 
PůlnoC v divadle.

naSHroMáŽděný obnoS za konTroly Publika Pečlivě PočíTali 
láďa ŠPiner a ToMáŠ novoTný. FoTo Jiří SeJkora
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ve všech divadlech panuje stejný, nikdy nekončící 
koloběh vzniku a zániku inscenací, každá premiéra je 
svým způsobem předznamenáním derniéry jiné hry 
na repertoáru. a dle tohoto neúprosného, ale spra-
vedlivého divadelního zákona i nás po čtyřech pod-
zimních premiérách čeká loučení – tentokrát se do 
„divadelního nebe“ přenesou komedie charley ova 
teta (10. února) a rodinný PodniK (18. února).

charleyovu tetu nazkoušel režisér Milan Schejbal, 
jenž s naším souborem pracoval poprvé (brzy však 
následovala režie limonádového Joea a nyní příprava 
komedie Třikrát život). Pardubická premiéra jedné 
z nejlépe napsaných komedií všech dob se uskuteč-
nila 16. února 2013 a během její čtyřleté divadelní 
pouti se odehrálo úctyhodných 63 repríz, což je číslo, 
které skutečně není v oblastních divadlech s mnoha 
tituly na repertoáru příliš obvyklé a svědčí o velkém 
úspěchu! Charleyova teta se také stala nejnavště-
vovanější hrou našeho divadla roku 2013 a na vlně 
divácké oblíbenosti se nesla až do své derniéry.
v hlavních rolích známé komedie, v níž autor bran-
don Thomas využil zápletku s převlekem muže za 
ženu, hrají Petr borovec, ladislav Špiner, Jan Musil, 
dagmar novotná, Martina Sikorová a Jana ondruško-
vá, která převzala postavu amy po Petře Tenorové.
„Charleyova teta je vystavěna na brilantních situa-
cích, pověstné anglické konverzaci a těží ze základů 
ryzí divadelnosti, a především z těchto důvodů se 
stala nejznámější Thomasovou hrou a přetrvala 

v zájmu divadelníků a obecenstva nepřetržitě již více 
než sto let,“ uvádí dramaturg hry zdeněk Janál, který 
však už také nepůsobí ve východočeském divadle.

komedii alana ayckbourna rodinný podnik jsme 
uvedli v české premiéře, která se konala 19. prosince 
2015. na naše divadelní prkna ji přinesl režisér ro-
bert bellan: „Po prvním přečtení hry mi bylo okamžitě 
jasné, že ji chci zkoušet. V první řadě se mi líbil text 
jako takový, že jde o komedii, ale přitom s nějakým 
přesahem. Témata, o kterých se hraje, jsou pro mě 
zajímavá a docela zásadní – jako například uvědo-
mění si vlastních hodnot, z čeho se skládá osobnost 
člověka, co vlastně znamenají v reálném životě 
pojmy jako poctivost a morálka či do jaké míry člověk 
zůstane počestným v určitých mezních situacích. 
A za druhé mě zaujala netradiční mnohovrstevnatostí 
žánrů, jedná se totiž o konverzační i situační komedii, 
politickou satiru, rodinné drama, grotesku, ale i cool 
dramatiku.“  
v dynamické komediální hře o současném zkorumpo-
vaném světě, která dosáhla na celkový počet 26 re-
príz, hrají Jiří kalužný, ludmila Mecerodová, Petra 
Janečková, Tomáš lněnička, Josef Pejchal a další. 
rodinný podnik byl s velkým úspěchem poprvé 
uveden v londýnském národním divadle už v roce 
1987, přesto však hra neztratila téměř nic na své 
aktuálnosti. o tom se budete moci naposledy sami 
přesvědčit. Příjemnou zábavu! 
 raS

PoSLeDNí oPoNA 
PRo CHARLeyoVU TeTU A RoDINNý PoDNIK 

j. musil, p. boroveC a l. ŠpiNer v CHARLeyoVě TeTě, foto i. mičkal j. kalužNý a j. pejChal v RoDINNéM PoDNIKU, foto r. kalhous
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Projekt TISíCe LeT HUDBy, který jsme odehráli ve dvou dílech od pravěku k renesanci a Baroko pro oko, 
měl obnovenou premiéru. Zatím jsme „oprášili“ a přezkoušeli první díl, časem připravíme pokračování. 
Důvod je jednoduchý – tato verze jakéhosi „výchovného koncertu“ se nikdy neohraje – školou povinné 
děti stále dorůstají. A protože první úvodní díl projektu je určen především prvnímu stupni základních 
škol, je opět pro koho hrát. Vedle MARTINA MeJZLíKA tentokrát účinkuje JANA oNDRUŠKoVá, účast 
hráčů Komorní filharmonie Pardubice „zeštíhlela“, takže s autorkou a režisérkou Martinou Čechovou 
hraje na mnoho nástrojů Radek Pokorný. Po premiéře, která se odehrála 9. ledna na Malé scéně, jsem si 
popovídala s herci u kávy v divadelním klubu. 

Martine, pamatuješ si ze svého dětství na nějaký 
výchovný koncert?
Martin: Ne, nepamatuju. já myslím, že jsem nikdy na 
žádném nebyl. 

Škola nikdy nic takového nepořádala?
Martin: Ne, určitě ne. v táboře není filharmonie, takže 
jsme sice chodili na divadlo, ale výchovný koncert jsme 
nikdy neabsolvovali. 

A ty, Jani?
Jana: já jsem v ostravě samozřejmě chodila na 
„výchovňáky“. a navíc jsem od malého děcka chodila do 

„hudebky“, takže později jsem v koncertech i účinkovala. 
když jsem byla na konzervatoři, tak jsem je i uváděla. 

Já si pamatuju snad jenom na dva výchovné 
koncerty a vím, že mě to příšerně nudilo. Jak to na 
tebe působilo, když jsi byla dítě? Bavilo tě to? 
Jana: Ne, vůbec ne. (smíCh) bylo to dost nezáživné…

Takže Martin byl jako dítě hudbou téměř nepolíbe
ný, ale ty jsi k ní měla hodně blízko. Co jsi navště
vovala v hudební škole? 
Jana: Chodila jsem do zpěvu, do sboru, do baletu… 
a hlavně jsem patnáct let hrála na klavír. 

S HeRCI Po oBNoVeNé PReMIéře 
TISíCe LeT HUDBy  
ANeB oD PRAVěKU K ReNeSANCI 
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Vím, že jsi muzikální, ale vidím, že máš skvělou 
průpravu.
Jana: No, mně ani nic jiného nezbývalo, protože 
pocházím z hudební rodiny. moje mamka je učitelkou 
klavíru a táta klavírista, celá rodina je rozprostřena po 
mnoha souborech po celé republice.

Takže hned od dětství jsi také hrála na klavír?
Jana: ano, okamžitě a bylo to strašné. dost jsem to 
nesnášela a vlastně se divím, že to ten klavír vůbec 
přežil, protože já jsem do něj kopala pořádnou silou. 

Když budeme pořádat popremiérový večírek, zahra
ješ nám na klavír? 
Jana: Ne! já mám z toho dodnes blok. taky k tomu 
přispělo, že jsem měla učitelku, která mě pořád 
srovnávala s mojí starší sestrou… jednou, když jsem 
byla v angažmá v těšínském divadle, jsem v nějaké 
inscenaci hrála na klavír a z tragédie se rázem stala 
komedie! (smíCh)

Martine, ty máš nějaké zkušenosti s hudební 
školou? 
Martin: Ne, žádné. Naši mě k tomu nevedli, ani jsme 
doma neměli žádný hudební nástroj. a vlastně jsme 
ani moc hudbu neposlouchali. já jsem se tak nějak 
vymknul tím, že jsem šel studovat herectví…

Tak vidíš a nyní vychováváš děti a vedeš je ke vní
mání a porozumění hudby. Když jsem teď zhlédla 
vaši novou inscenaci, překvapilo mě, o kolik se text 
změnil…
Martin: mě taky! (martiN i jaNa se smějí) a to jsem ještě 
bojoval, aby se to neměnilo tak moc… 

Rozumím, že Martina Čechová chtěla po zkuše
nostech z předchozích repríz některé pasáže 
předělat, něco doplnit…
Martin: já vím, ale herec má v paměti zasunutý text, 
který mnohdy nejde tak lehce „překopat“, takže i když 
se některé situace změnily, mně nejdříve okamžitě 
naskočí ten původní text. Nebo některé věty jsou 
zpřeházené, jsou tam, ale na jiném místě. 

Jani, ty jsi do projektu nastoupila nově. Viděla jsi 
jeho původní verzi?
Jana: Ne, jenom na dvd, když jsem byla obsazená. 
a moc se mi to líbí, zapojování diváků do hry i ta 
interakce například s výtvarným uměním, tancem, 
divadlem. 

Máte za sebou premiéru a první reprízu. Jak děti 
reagovaly?
Jana: ty první byly trochu „zlobítka“. (smíCh)
Martin: byly už starší. myslím si, že tento první díl je 
určen spíš mladším dětem. ale s každou skupinou dětí 
se to musí hrát trochu jinak…
Jana: druhé představení bylo ale skvělé. děti seděly 
jako pěny a zároveň reagovaly, kde se to očekávalo. 
určitě se nenudily a nebály se, byly spontánní. 

Ty jsi, dá se říct, na jejich straně, mluvíš za ně, 
kladeš Martinovi otázky, mluvíš jejich jazykem, 
současnou mluvou. Fandí ti? 
Jana: ano, reagují na to. Nemůžu za ně úplně mluvit, 
ale cítila jsem jisté napojení.
Martin: myslím, že je dobře napsané, že jana je jakoby 
rušivý element… já jsem ten, který cosi přednáší, 
a ona se ptá, jazykem dnešních dětí.

Tím, že je to rozhovor dvou lidí, děti se dozví spoustu 
informací velmi příjemnou nenásilnou cestou. 
Martin: když jsem byl na nějakých besedách na ško-
lách, kantoři mi často říkali, že se jim tento náš projekt 
moc líbil, jsou na něj moc dobré ohlasy. a děti pořád 
dorůstají, takže se to dá hrát téměř donekonečna. 

A těšíte se na další díly? Martina má napsanou už 
třetí část s názvem Rokoko… 
Jana: já ano!
Martin: když bude chuť ze strany vedení a obchodní-
ho oddělení, tak určitě. uvidíme, jak to teď půjde, ale 
na rokoko je ještě čas, možná až v příští sezóně. 

oběma vám přeji vnímavé a zvídavé publikum a jen 
příjemné zážitky s dětmi.   JaU
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urgenTně byCHoM PoTřebovali nalézT 
novou kolegyni či kolegu na PoziCi
Kadeřnice (níK) - vlásenKářKa (Kář)

PoŽaduJeMe:
• vyučení v oboru kadeřník 

nabízíMe:
• práci na plný úvazek v zajímavém pro-

středí s nepravidelnou pracovní dobou 
• příspěvek na stravování
• divadelní prázdniny

náSTuP: iHned

bližší informace u paní ivy Machurkové
Telefon 775 396 926 nebo 466 616 424

herci se evidentně dělí na 
psomilné a kočkomilné (v oje
dinělých případech, abych ne
vynechala veroniku mackovou, 
na ještěro a plazomilné). lída 
vlášKová je dokonce tuplovaná 
milovnice koček, má totiž doma 
dvě kočičí dámy tříletou yuri 
a dvouletou eli. zde je malý 
příklad / překlad jejich běžné 
konverzace… anh

eli: Máme ale hodnou paničku, že? 
Ještě kdyby se naučila  pořádně 
spát a neobracet se, abych 
nemusela slézat, byla by skoro tak 
dokonalá jako my.
yuri: Proto už do postele v noci ani 
nepáchnu.
eli: ale na klín se jí cpeš a rušíš při 
práci na počítači!
yuri: když ona nechce pochopit, že 
to křeslo je moje! ať si tam klidně 
sedí, když spím někde jinde. a taky už 
jí dost dlouho dávám hlasitě najevo, 
že brát mě do náruče je zločin!
eli: ono tě neubude. víš, jak je 
příjemné, když jí žužlám krk, ona 
mě hladí a málem přede stejně 
jako já?!
yuri: Jsi holt ještě mládě.

eli: no, no, no, nevyskakuj si, jsi 
jenom o rok starší.
yuri: však ti ten její mladej nadar-
mo neříká „naše telátko“!
eli: no, a tobě zase „pěkná svině“!
yuri: Jenže to myslí pochvalně, 
heč!
eli: Tss! doufám, že ti brzy nacpe 
nějaký pilulky!

yuri: kdepak, bojí se, vidělas, jak 
jsem je oba pokousala a podrápa-
la? no, ale zase ty mazlavý sejry… 
To je ňamka!
eli: vidíš, nedopadly jsme zase tak 
špatně.
yuri: Mohlo to být horší. a teď 
upaluj, než ti dám výchovnou lekci! 
a nežaluj!

Když němé tváře promlouvají

HLeDáMe VLáSeNKářKU/ře!!!

eli yuri
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JIŽ 70 % JIŽ 70 % JIŽ 70 % 
PRODÁNOPRODÁNOPRODÁNO

(+420) 720 503 014

KRÁSNÉ BYTY NA PRODEJ 
v centru Pardubic

KANCELÁŘSKÉ PROSTORY 
v centru Pardubic od 18 m2 – 2500 m2

www.psn.cz

VÝZNAMNÝ SPONZOR
GRAND Festivalu smíchu 2017

www.PROJEKTHAVLICKOVA.cz

www.KANCELAREPARDUBICE.cz

PODNIKEJTEPODNIKEJTEPODNIKEJTE
S NÁMIS NÁMIS NÁMI



zřizovaTeleM včd Je STaTuTární MěSTo PardubiCe
za Finanční PodPory MiniSTerSTva kulTury čr a PardubiCkéHo kraJe

divadelní zPravodaJ únor 2017 připravil: radek smetana design: alžběta harvanová
foto na titulní straně: l. špiner, o. kraus a p. janečková, živý obraz, foto k. kalina

geNerálNí partNer včd

prvNí hlavNí partNer včd hlavNí partNer včd

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


