
Derniéra „Bavorských vDolečků“

vrchol plesové sezóny v MěstskéM DivaDle

inscenací roku je znovu kráska a zvíře

Únor
Divadelní zpravodaj >>> 108. sezóna 2017/2018



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 BONUS! lze uplatNit boNus u aboNeNtek

Únor
Městské DivaDlo

čtvrtek 1. 19:00  k. huff / Deštivé Dny   

drama o síle přátelství a zároveň kriminální příběh. hrají r. krajčo a d. Švehlík.  
režie j. klimsza. Divadlo Ungelt, Praha

pátek 2. 19:00  z postele Do postele   koNeC 21:30 e
sobota 3. 18:00  kaliBův zločin   koNeC 20:35 u
Neděle 4. 16:00  hoří, Má panenko!   koNeC 18:00

poNdělí 5. 19:00  i. Dousková / hrDý BuDžes   

husákovská normalizace pohledem osmileté školačky v podání b. hrzánové.  
dále hrají j. vlčková a l. jeník. režie j. schmiedt. Divadlo A. Dvořáka Příbram

úterý 6. 17:30  o. Wilde / jak je Důležité Míti Filipa   BONUS! j
lehkovážná komedie pro vážné publikum. hrají m. ruml, a. petráš, s. milková,  
s. černodrinská a další. režie p. khek. Městské divadlo Mladá Boleslav

středa 7. 19:00  kaliBův zločin   koNeC 21:35 r
čtvrtek 8. 19:00  kaliBův zločin   koNeC 21:35 c
pátek 9. 19:00  Mezi neBeM a zeMí   koNeC 21:10

sobota 10. 19:00  v. Mašková – p. khek / čapek   Q
inscenace sledující poslední chvíle života velkého spisovatele a člověka.  
hrají j. hána, m. kačmarčík, m. málková, s. jachnická a další. režie p. khek.  
Divadlo Rokoko, Městská divadla pražská

Neděle 11. 15:00  j. kolář – p. prchal – M. eben / kocourek MoDroočko   pn
příhody kočičího kluka a jiných chlupatých čtvernožců v muzikálové pohádce pro celou 
rodinu. režie v. klemens. Divadlo loutek Ostrava

poNdělí 12. 10:00  kocourek MoDroočko   šk

  17:00  kocourek MoDroočko   pp



úterý 13. 10:00  Bílá neMoc   koNeC 12:35 šk

  19:00  kiss Me, kate   koNeC 21:40 v
středa 14. 17:00  kiss Me, kate   koNeC 19:40 l
pátek 16. 19:00  DivaDelní Bál    str. 18 – 19

Ples pro předplatitele a diváky s vyhlášením nejoblíbenějších herců VČD roku 2017, 
jenž se tentokrát ponese v duchu hesla: žár pátečNí NoCi mají hasiči ve své moCi. 
k tanci zahraje jk band, Škéřovanka (hity nejen z hoří, má panenko!) a ready kirken, slav-
nostní předtančení formace powerfull předvede tk Chvaletice. a nebude chybět ani tradiční 
přehlídka divadelních kostýmů a bohatá tombola.

sobota 17. 19:00  reprezentační ples Města parDuBice    str. 18 – 19

úterý 20. 18:00  kaliBův zločin   koNeC 20:35 z
středa 21. 19:00  laDislav ziBura – už nikDy pěšky po arMénii a Gruzii 

oblíbená cestovatelská projekce a veselohra l. zibury plná humoru a lidských příběhů. mla-
dý poutník se vydá pěšky probádat arménii, gruzii a Náhorní karabach. očekává nenáročný 
výlet, situace se mu ale brzy vymkne z rukou…

čtvrtek 22. 19:00  lovecké scény z D. B.   koNeC 20:30  Derniéra k
pátek 23. 19:00  p. kolečko / Dvě noci na karlštejně   epiloG 

18 jamek plných humoru! iveta si bere nejmocnějšího muže česka, velkopaštikáře borise, 
který si myslí, že je osvícený jako karel iv. svatba se tak může konat jen na karlštejně 
a svatební noc jen v karlově komnatě. a přes den golf na zdejším hřišti… hrají v. kopta, 
l. benešová, i. Chmela a j. bernášková. režie d. drábek. Divadlo Kalich, Praha

sobota 24. 19:00  kráska a zvíře   koNeC 21:15 

Neděle 25. 19:00  Gipsy Fire 2018 – pavel šporcl a Gipsy Way ensemble   

koncert spojující velké mistrovství s temperamentem a cikánskou vroucí krví. Na rozdíl 
od prvotiny gipsy Way nový projekt výrazněji sází na nevšední technickou vybavenost 
a osobitost primáše a autora hudby p. Šporcla. VM ART production, Praha

úterý 27. 17:30  z postele Do postele   koNeC 20:00 s
středa 28. 18:00  hoří, Má panenko!   koNeC 20:00 Xְ

Malá scéna ve Dvoře

pátek 2. 19:00  coMMeDia Finita   koNeC 20:50 h1

sobota 3. 19:00  Mohla to Být hvězDná chvíle   koNeC 20:45 p2B + p2c

poNdělí 5. 10:00  k. jandáčková / ve Dne v noci   šk
hra inspirovaná příběhy skutečných obětí teroristických útoků. hrají j. ondrušková, j. láska, 
r. Chvalová a p. borovec. režie k. jandáčková. uvádíme v rámci cyklu INprojekty.

pátek 9. 10:00  tučňáci na arše   koNeC 11:10  šk



sobota 10. 18:00  jeptišky   koNeC 20:20

poNdělí 12. 9:00  D. Bartůňková / kašpárek a Drak   šk
pohádkový příběh plný písniček, víl, skřítků, loupežníků i kouzel v podání začínajících herců. 
režie z. rumpík. Mladé divadelní studio LAIK

  10:30  kašpárek a Drak   šk

  19:00  norMální DeBil   koNeC 20:40

poNdělí 19. 19:00  Bláznivé nůžky   koNeC 21:45

úterý 20. 19:00  M. charman / večer na psích Dostizích   epiloG 

velmi černá „mužská“ komedie o partě kamarádů z autodílny, kteří se sejdou, aby si užili 
první závod jejich společného psa. hrají z. trčálek, m. hudec, t. Šulaj a další. režie m. zetel. 
Slovácké divadlo Uherské Hradiště

pátek 23. 18:00  norMální DeBil   koNeC 19:40 t1

Neděle 25. 15:00  M. Doleželová – r. vencl 
 DoBroDružství na ostrově čičiDžuMa 
interaktivní pohádka s písničkami o malé Natálce, která se dostane na tajemný ostrov,  
kde je ukryt obrovský poklad. režie m. doleželová a r. vencl. Divadlo Scéna, Zlín

  17:00  DoBroDružství na ostrově čičiDžuMa 

poNdělí 26. 8:30  DoBroDružství na ostrově čičiDžuMa   šk

  10:30  DoBroDružství na ostrově čičiDžuMa   šk

úterý 27. 19:00  coMMeDia Finita   koNeC 20:50 F1

středa 28. 19:00  živý oBraz   koNeC 21:10

včD na zájezDech

čtvrtek 1. 19:00  jistě, pane Ministře  MlaDá Boleslav 

úterý 6. 19:00  kráska a zvíře  jaBlonec naD nisou

čtvrtek 8. 18:00  Mohla to Být hvězDná chvíle  MlaDá Boleslav

čtvrtek 15. 19:00  norMální DeBil  kolín

středa 21. 10:00  rasputin  česká třeBová

  19:00  rasputin  česká třeBová

pátek 23. 19:00  othello  hraDec králové (sál filharmoNie) hk

změNa programu vyhrazeNa



D. Goggin / jeptišky 
muzikálová komedie plná svěží energie,  která  nabízí nevšed - 
ní pohled na život řádových sester. hrají j. janoušková,  
p. janečková, d. Novotná, m. sikorová a j. ondrušková. 
 režie l. olšovský.

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.

B. a s. spewackovi – c. porter / kiss Me, kate
láska, vášeň a humor v rytmu swingu v americkém ko-
mediálním muzikálu, jehož děj se odehrává v provinčním 
divadle v baltimoru 40. let minulého století. v hlavních 
rolích p. janečková a m. Němec. režie k. dušková.

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. 

HRAjeMe:

F. hrubín / kráska a zvíře  str. 8 – 9
tajemný pohádkový příběh o dobru, zlu a zázraku lásky 
s hudbou a písněmi zpěváka m. hrůzy. v titulních rolích 
v. čermák macková j. h. a j. láska. režie p. Novotný.

M. Forman – j. papoušek – i. passer 
v. Morávek / hoří, Má panenko! 
Nelítostná komedie líčící peripetie nepovedeného 
hasičského bálu... hrají j. kalužný, j. musil, m. mejzlík, 
m. Němec a další. režie p. Novotný.

W. shakespeare / othello 
příběh vášní, ve kterém ďábelské intriky udělají z čestné-
ho člověka vraha milované ženy. v hlavních rolích m. Ně-
mec, v. čermák macková j. h. a l. Špiner. režie p. kracik.

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.  

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.

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

a. ayckbourn / z postele Do postele
zmatky sobotní noci v brilantní situační komedii o čty-
řech partnerských párech ve třech bytech, potažmo 
ložnicích. hrají l. mecerodová, p. janečková, m. sikorová, 
v. malá, m. mejzlík, m. Němec, j. musil a p. borovec. 
režie z. dušek. 

v. hradská / coMMeDia Finita
úchvatná i složitá osobnost e. destinnové ve vzpomínkách 
čtyř žen z jejího života. hrají d. Novotná, j.  janoušková, 
j. ondrušková a Š. fingerhutová. režie p. Novotný. 

M. sperr   str. 16 – 17
lovecké scény z Dolního Bavorska
hra o jinakosti a xenofobii v nás. abram nechce nikomu 
ublížit, chce jen žít – pouze je homosexuál! proč to 
někomu vadí? v hlavní roli p. borovec. režie f. Nuckolls.

p. abraham / rasputin
příběh legendárního ruského mystika, jenž chtěl ovlád-
nout svůj osud, ten se však obrátil proti němu. v titulní 
roli l. Špiner. režie p. Novotný.

p. Barz   str. 15
Mohla to Být hvězDná chvíle
koncertní hra o nikdy neuskutečněném setkání j. s. ba-
cha a g. f. händela, která s vtipem navozuje představu, 
jak by jejich shledání mohlo probíhat. v hlavních rolích 
j. kalužný a t. lněnička. režie m. tarant.

k. v. rais – B. vrbský   str. 10 – 13
– B. rychlík / kaliBův zločin
podkrkonošský thriller s hudbou j. pavlici. vesnické 
drama o tom, jak se dobrosrdečný a mírumilovný člověk 
může stát obětí i vrahem. v hlavních rolích m. Němec, 
r. Chvalová, j. ondrušková a m. mejzlík. režie b. rychlík.

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.

r. Bellan / norMální DeBil
deník puberťáka v socialismu. hrají j. pejchal, j. janouš ko-
vá, j. ondrušková a p. borovec. režie r. bellan.



PřIPRAVUjeMe NA BřeZeN

Městské DivaDlo

pátek 2. 19:00  rasputin   Q
poNdělí 19. 19:00  p. i. čajkovskij – D. záboj / spící krasavice 

pohádkový balet s živým orchestrem v nové inovativní formě. režie d. záboj.  
Divadlo F. X. Šaldy, Liberec / Pardubické hudební jaro 2018

středa 28. 19:00  W. allen / Mocná aFroDíté   Q
Nesmírně zábavná a chytrá komedie, jejímiž hrdiny jsou vcelku obyčejní lidé s obyčejnými 
přáními a touhami, do jejichž života fatálně vstoupí láska a náhoda. režie v. Štěpánek. 
Divadlo pod Palmovkou, Praha

Malá scéna ve Dvoře

úterý 6. 19:00  živý oBraz 

pátek 23. 20:00  saBraGe 
koncert pardubické pop-rockové kapely, která slaví 7 let na české hudební scéně. těšit se 
rovněž můžete na zajímavého hosta, speciálně vybraného pouze pro toto vystoupení.

Neděle 25. 15:00  tučňáci na arše 

poNdělí 26. 19:00  r. schimmelpfennig / čtyři světové strany   preMiéra
moderní podoba mýtu o přitažlivé meduse, která svou krásou přináší smrt.  
režie N. závodský. uvádíme v rámci cyklu INprojekty.

změNa programu vyhrazeNa
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stalo se již tradicí, že východočeské divadlo 
otevírá „své brány“ i o půlnoci na štědrý den, kdy 
se zde koná štěDronoční zpívání. každoročně 
se v Městském divadle scházejí herci s diváky, 
povídají si a společně zpívají koledy. a nejinak 
tomu bylo i na sklonku roku 2017!
v rámci neformálního programu obecenstvu 
zahráli také členové hudebního uskupení kos
team sdruženého okolo ekonomického náměs
tka divadla Bohumila kosa a radost rozdával 
i pardubický lions club, který nemalý finanční 

obnos, konkrétně 46 000 korun, věnoval Michaele 
procházkové na speciální taneční invalidní vozík. 
a nechyběla ani veřejná divadelní sbírka, která 
byla tentokrát určena na záchranu zámečku, 
v jehož oboře bylo za heydrichiády popraveno 
i sedm členů východočeského divadla. Do klobou
ků rozposlaných mezi diváky se během večera 
nashromáždilo úctyhodných 20 430 korun! štěd
rovečerní sbírka však nebyla spuštěním opony 
ukončena, zájemci mohou i nadále přispívat do 
kasičky ve foyer. Děkujeme!  ras

ŠTěDRONOČNí ZPíVáNí 
ByLO SKUTeČNě ŠTěDRé! 

Tradiční hosTé sváTečního večera BohumiL kos se Zdeňkem 
rumpíkem.

v rámci vyhLáŠené sBírky na pamáTník Zámeček se meZi diváky 
s vervou vydaL i LadisLav Špiner.

vicepreZidenT Lions cLuBu Jiří doLežaL při předávání Šeku pro 
michaeLu řediTeLce ŠkoLy svíTání, senáTorce miLuŠi horské.

na JeviŠTi nechyBěLi Také Lexa posTLer, Lída mecerodová, 
Jindra JanouŠková či Josef Láska.  foTo Jiří seJkora
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KRáSKA A ZVíře OBHájILA POZIcI 
NejOBLíBeNějŠí INSceNAce!

rok 2017 jsme zakončili dvěma do posledního místa 
vyprodanými představeními. na malé scéně se diváci 
v retrokomedii normální debil vrátili zpět v čase 
a s mladým norbertem intribusem zavzpomínali na 
dospívání v socialistickém československu. Za kanál 
La manche se naopak přesunuli návštěvníci měst
ského divadla, kde zákulisí vysoké politiky poodkryla 
komedie Jistě, pane ministře. Ještě před spuštěním 
poslední opony roku byly však v městském divadle 
vyhlášeny očekávané výsledky tradiční divácké 
ankety o nejoblíbenější inscenaci roku.

divácky nejúspěšnější inscenací roku 2017 se stejně 
jako vloni stala výpravná rodinná pohádka kráska 
a zvíře, která měla premiéru v režii petra novotné
ho v červnu 2016 na kunětické hoře, kam se po se
zónním uvádění v městském divadle vrátí opět v létě. 
Titulní role v ní ztvárňují veronika čermák macková, 
bohužel dnes již hostující, 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 jsme při příležitosti premiéry 
vydali na cd.

kráska a zvíře je zároveň i nejnavštěvovanějším 
titulem východočeského divadla, během roku 2017 
ji v pardubicích a na zájezdech zhlédlo 13 752 diváků! 

pomyslnou druhou příčku divácké oblíbenosti 
obsadila situační komedie anglického dramatika 
alana ayckbourna z postele Do postele, kterou 
uvádíme teprve dva měsíce, přesto se už příběhy čtyř 
manželských párů, v nichž se většina z nás bezesporu 
najde, staly jasným diváckým hitem. Zmatky sobotní 
noci ve třech ložnicích pod režijní taktovkou Zdeňka 
duška skvěle rozehrávají Ludmila mecerodová, petra 
Janečková, martina sikorová, veronika malá, martin 
mejzlík, milan němec, Jan musil a petr Borovec. 

Úspěch o silvestrovském večeru slavil také ras
putin, který se umístil na třetím místě. inscenace 
přibližuje osud a činy legendárního ruského mystika 
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Grigorije Jefimoviče rasputina, jehož tajemný život 
zaujal režiséra petra novotného natolik, že se o něm 
rozhodl napsat divadelní hru, kterou u nás uvedl na 
konci minulé sezóny. Titulní postavu ve velké histo
rické fresce, avšak v moderní scénografii ztvárňuje 
Ladislav Špiner, jehož herecký výkon je podtržen 
sugestivní hudbou ondřeje soukupa.

možnost zvolit inscenaci roku měli opět i novináři 
a kritici – cenu novinářů letos obdržela jedovatá 
groteska maria von mayenburga živý oBraz, 
kterou na malé scéně ve dvoře nastudoval režisér 
david Šiktanc. ve zcela moderním pohledu na život 

přepracovaného manželského páru, jehož problémy 
má vyřešit uklízečka natalja, hrají petra Janečková, 
Ladislav Špiner, Jana ondrušková, petr Borovec 
a hostující ondřej kraus. 

závěrem statistika – v roce 2017 východočeské 
divadlo navštívilo 134 561 diváků (o 4 304 více 
než v loňském roce!), čímž pardubická scéna 
znovu obhájila titul nejnavštěvovanějšího jedno
souborového divadla v české republice s nevyš
ším počtem akcí uskutečněných na jeho scénách, 
kterých v roce 2017 bylo celkem 570! 
 ras

siLvesTrovský přípiTek p. kosTky se svými parduBickými herec-
kými koLeGy. foTo J. seJkora

J. ondruŠková a o. kraus v novináři oceněném TiTuLu živý oBraz, foTo k. kaLina

výsLedky divácké ankeTy spoLu s řediTeLem divadLa p. dohna-
Lem vyhLásiL náměsTek primáTora J. rychTecký.
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PReMIéROVé MOMeNTKy

o třetím adventním víkendu jsme divákům věnovali předvánoční dárek v podobě nové inscenace do reper
toáru městského divadla. režisér Břetislav rychlík, ač po uvedení Topolova konce masopustu „vyhrožoval“, 
že už žádné další vesnické drama v pardubicích režírovat nebude, nastudoval dramatizaci venkovského 
románu k. v. raise kaliBův zločin. a dokonce sám napsal i zbrusu novou úpravu! že své slovo nedodr
žel, je však jen dobře, neboť opět vznikla výjimečná inscenace, o které se jistě bude (nejen) v pardubicích 
hovořit… Úspěch premiéry podtrhly také herecké výkony hlavních představitelů Milana němce, romany 
chvalové, jany ondruškové a Martina Mejzlíka, nápaditá moderní výprava a v neposlední řadě i hudba 
jiřího pavlici, primáše hradišťanu.  ras

marTin meJZLík Jako oTec kaLiBa a romana chvaLová coBy veJměnice Boučková, foTo ondřeJ BouŠka
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po premiéře si režisér BřeTisLav rychLík s miLanem němcem 
ZasLouženě užívaLi ZáJmu příTomných foToGrafů.

Jana ondruŠková si chvíLe popremiérové ÚLevy i radosTi 
vychuTnávaLa s aLexandrem posTLerem, maminkou a JeJím 
parTnerem.

GraTuLace od ekonomického náměsTka divadLa BohumiLa kosa 
si romana chvaLová roZhodně ZasLoužiLa! 

osLava samoZřeJmě paTřiLa Také marTinu meJZLíkovi, Jeho 
ženě, inspicienTce marTině, rekviZiTáři davidu Šimůnkovi 
i pepovi peJchaLovi.

peTra Borovce do foyer doprovodiLa neJen parTnerka 
 vikTorka, aLe i čásT Jeho rodiny. 

na Zdar premiéry si připiLi Také řediTeL divadLa peTr dohnaL 
a marTina sikorová.  foTo Jiří seJkora

11



kalibův zločin podle románu karla václava raise v režii Břetislava 
rychlíka se od poloviny prosince loňského roku pomalu zabydluje 
na jevišti našeho divadla. jak se hercům, hlavním představitelům 
kalibovy rodiny, podařilo zabydlet ve svých postavách a čím je 
téma „zločinu“ i po více než sto letech stále živé, a to tak že 
si příběh vojtěcha kaliby nezadá s lecjakým současným thrille
rem? to vám na následujících řádcích prozradí Martin Mejzlík 
a Milan něMec (alias kaliba & syn), jeho divadelní nevěsta jana 
onDrušková (karla) a tchýně roMana chvalová (Boučková).

čím je podle tebe kalibův zločin 
dnes aktuální? 
Milan: v českých chalupách 
se podle pana raise děly věci! 
a stejně tak v dnešních domác
nostech! a téma domácího násilí 
je pořád aktuální. Jen se to řeší 
spíše v souvislosti s fyzickým 
týráním žen. ale měla by taky exi
stovat linka pomoci pro muže, na 
nichž je páchán doma psychický 
teror. vojta kaliba by si určitě 
brnknul. 

jana: aktuální jsou jednoznačně 
vztahy. všichni víme, že zvláště 
ty manželské a rodinné jsou 
někdy komplikovanější. řešíme 
city, děti i společné majetky. 
a pokud se pár nedokáže domlu
vit, nedej bože se do problému 
míchá hysterická a panovačná 
matka, můžou nastat opravdu 
tragické konce. 
roMana: chamtivost a manipu
lace člověka člověkem byly, jsou 
a bohužel asi i budou. 

Martin: Je o lidech, lidských 
charakterech a lidé jsou přece 
pořád stejní.

herci většinou říkají, že s kaž
dou novou rolí začíná jejich 
práce úplně od začátku – jaké 
to byly začátky tentokrát? 
a jak jste se „popasovali“ 
s často velmi protichůdnými 
charaktery svých postav? 
Milan: Zkoušení „Zločinu“ bylo 
náročné tím, že těch začátků bylo 
skoro stejně jako zkoušek, vlastně 
se začínalo znovu každý den. 
sama víš… a vojta byl pro mě slo
žitější proto, že jsem se jen velmi 
těžko dostával do jeho vnitřního 
pomalého tempa, že jsem musel 
přešaltrovat z šampaňského he
rectví na pardubického portera. 
jana: hledání postav bylo těžší 
než obvykle. karla pro diváky 
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sympatická určitě není, ale bylo potřeba najít důvody, 
kvůli kterým je nešťastná. člověk se zlý nerodí. Jiná 
věc je, že kvůli svému trápení ničí svého muže. nej
větší odměnou po premiéře byly ohlasy diváků: „Teda 
já bych vás zabil hned!“ 
roMana: protichůdný charakter je vždycky výzva. 
složité bylo přijmout za vlastní slovník, kterým je 
kalibův zločin napsaný. a jak jsem se popasovala – to 
nemůžu posoudit já, ale divák. popasovávat se s rolí 
budu až do derniéry! (smíCh) 
Martin: vždycky začínáme od začátku. pro mě to 
bylo složitější v tom, že jsem se musel přehrávat do 
„vyšší věkové kategorie“, než jsem zvyklý.

Mohl/a jsi při práci na roli využít nějakou vlastní 
zkušenost? čím ses inspiroval/a? 
Milan: Já myslím, že každý muž, který nějakou dobu 
žije v partnerském nebo manželském svazku, by měl 
malinko z čeho čerpat… (smíCh) 
jana: na zkouškách jsem od režiséra pořád slyšela: 
„Jsi moc hodná! ukaž, jaká jsi doma na manžela.“ 
(smíCh) snad můžu prozradit, že takovým předob
razem pro karlu byla pro nás Jana nagyová (dnes 

už nečasová), takže jsme si pro inspiraci pouštěli 
i nahrávky slavných odposlechů. 
roMana: čím, nebo spíš kým jsem se inspirovala, 
radši nebudu prozrazovat. ale bylo jich víc! 
Martin: vždycky se snažím vycházet ze sebe. 
a charakter otce kaliby není nijak složitý.

a drsná otázka na závěr: Dokázal/a bys někoho 
zabít? 
Milan: aničko, promiň, ale za tuhle otázku bych tě 
fakt zabil!!! 
jana: vím jistě, že ne. mít na svědomí smrt člověka 
musí být ten nejhorší pocit na světě. nejsem mimo 
jiné ani pro trest smrti. Úzkostlivá jsem i za volan
tem. řídím se větou taťky, který mě učil řídit: „Bacha 
na přechodech. nechtěl bych žít se svědomím, že 
bych někoho zabil.“ 
roMana: „nikdy neříkej nikdy.” člověk nikdy neví, do 
jak extrémní situace se může dostat, aby byl něčeho 
takového schopný. doufám, že tahle zkušenost mě 
mine. 
Martin: určitě ne. snad jen při obraně svých dětí. 
Jinak při jakémkoli konfliktu raději utíkám. anh

m. NěmeC, foto j. faukNer m. mejzlík, foto j. faukNer

j. oNdruŠková, foto o. bouŠka r. Chvalová, foto j. faukNer
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VZPOMíNKA NA MARIáNA LABUDU
5. ledna nás navždy opustil malý velký herec, s nímž jsme měli tu čest spolupracovat na realizaci komedie 
krejčovský salón, kterou v roce 2005 na pardubická divadelní prkna uvedl režisér petr novotný.  
pane Labudo, děkujeme! čest vaší památce! ras

m. labuda se svými kolegyNěmi z KRejČOVSKéHO SALóNU, foto m. klíma
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KRáTce NAD TéMATy HRy  
MOHLA TO BýT HVěZDNá cHVíLe
v inscenaci hry paula Barze Mohla to být hvězdná 
chvíle spolu partneří herci jiří kalužný (v roli 
johanna sebastiana Bacha) a toMáš lněnička 
(v roli Georga Friedricha händela). k vybraným 
tématům hry, o nichž si v programu k inscenaci 
povídali režisér s dramaturgyní, se vyjádřili – jak 
jinak – každý po svém.

co vás napadá, když se řekne: 
huDBa 
jiří: Šlágr Tv. popřání s písničkou. 
tomáš: radost.

tvorBa 
jiří: Tak se jmenovaly ňáký tlustý noviny za mého 
mládí. 
tomáš: umění.

zBožnost 
jiří: sezónní výprodej zboží se slevou. 
tomáš: Láska.

svoBoDa 
jiří: Generál. 
tomáš: volnost.

saMota 
jiří: nejlepší je u lesa. 
tomáš: smutek.

osoBnost 
jiří: někdo, s kým bych rád tiše a v klidu mohl probrat 
na výsost soukromá témata výše zmíněná, aniž bych 
se musel pitvořit. 
tomáš: píle, talent, práce.  Jap
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Bylo to skvělé zkoušení a je 
škoda, že „vdolečky“ už končí, 
říká Petr Borovec

život herců se odehrává od pre
miéry do derniéry, v reprízách. 
a těch může být třicet, čtyřicet, 
ale někdy taky jenom patnáct, 
a to už člověka zabolí, když 
hraje naposledy a měl ten kus 
rád. ale po derniéře přijde další 
premiéra, další příběh, postava, 
výzva, úspěch, aneb taky ne… 
herec čeká každou sezónu 
s napětím a tipuje, ve kterých 
inscenacích dostane šanci. 
s petreM BorovceM jsem si 
povídala o jedné takové velké 
a krásné příležitosti, kterou měl 
ve hře lovecké scény z Dolního 
Bavorska, s níž se k nemalému 
smutku nás obou 22. února 
rozloučíme. 

když režisér Filip nuckolls začal 
tuto inscenaci připravovat, měla 
jsem velkou radost, protože se mi 
líbil text Martina sperra, který je 
zajímavý a provokující, ale také 
jsem se těšila na setkání našeho 
souboru právě s tímto režisérem. 
viděla jsem několik jeho inscenací 
a pokaždé to byl zážitek – někdy 
zábavný, jindy tajemný, mnohdy 
odvážný. a také mě zajímalo, jak 
tuto hru přijme pardubické pub
likum. kdysi jsem ji totiž viděla 
v provedení maďarského souboru 
na Mezinárodním divadelním 
festivalu v nitře a dodnes ve mně 
jistým způsobem rezonuje. 
premiéra v našem divadle se 
uskutečnila v květnu loňského 

roku. hru o jinakosti a xenofobii 
v nás, která je zároveň metaforou 
současné společnosti a podo
benstvím lidské nesnášenlivosti, 
provázelo vřelé přijetí publika 
i kritiky, přesto se ale odehrálo 
jenom patnáct repríz, podle mě 
příliš málo…

petře, mně osobně se bude po 
„Bavorských vdolečcích“, jak fa
miliárně nazýváme lovecké scény 
z Dolního Bavorska, stýskat. 
mně bude víc smutno než tobě, 
to mi věř! pro mě to byla skvělá 
spolupráce jak s režisérem, tak 
i s kolegy. po dlouhé době jsem 
si to užíval od začátku do konce. 
Tahle práce mě chytla nejvíc, 
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a nebylo to jenom tím, že jsem ve 
„vdolečkách“ měl velkou roli. na 
začátku jsem měl trochu strach 
z toho tématu, ale filipův přístup 
mé obavy brzy rozehnal. myslím, 
že nás všechny práce moc bavila. 
Bylo to skvělé zkoušení a je škoda, 
že to končí, ale to není v naší moci.

v čem bylo zkoušení s Filipem 
nuckollsem jiné a co se ti na 
tom líbilo? 
měl jsem výhodu, že jsem filipa 
znal už ze školy, kde jsme spolu 
pracovali. každý režisér, kterého 
jsem zažil, má svůj styl, přístup. 
někteří, co u nás často pracují, už 
znají herce a mají je nějak „zaš
katulkované“. filip nás ale neznal, 
tak nám dal svobodu a nechal nás 
pracovat, byl trpělivý, vysvětloval 
nám věci, takzvaně nás „nekroko
val“, ale nechával nás ve hře žít. 
někdy to bylo těžké, ale mě to moc 
bavilo. někomu to může vyhovo
vat, jinému ne. Je tedy dobré, když 
se režiséři střídají. u této role, 
a musím říct, že jsem to už dlouho 
neudělal, jsem si připravil celý její 
život, vytvořil jsem si „dramatický 
oblouk“ postavy. když třeba na za
čátku mamince, kterou hraje Lída 
mecerodová, vyčítám, že mě nikdy 
nepustila hrát si s jinými dětmi, tak 
jsem si to konkrétně představil, 
snažil jsem se do toho vžít. cítil 
jsem tu potřebu, ne že bych si řekl, 
že to tak udělám, přišlo to nějak 
samo od sebe. Ta práce byla velmi 
intenzivní.

„lovecké scény“ jsou o jinakosti, 
o strachu z ní, o intoleranci. 
jinakost není jenom v odlišné se
xuální orientaci postavy abrama, 
ale i v tom, jak je jiný než ostatní 
vesničané… Myslíš si, že i dnes 
jsou tato témata aktuální, že hra 
má stále co říct a třeba i pobouřit 
jako v dobách vzniku textu? 
Je to aktuální, určitě ano. podívej 
se na rasismus, jak se poslední 
dobou opět dostává ke slovu, 
rozhlédni se po evropě, ale je to 
i u nás. Také téma uprchlíků rozdě
luje společnost. a jestliže už mnozí 
přijali homosexuály i registrované 
partnerství, tak třeba adopce 
dětí takovými páry ještě dnes 
provokuje. společnost na to není 
připravená. mám hodně známých, 
kteří žijí v takovém partnerství, 
a i oni sami říkají, že se toho zatím 
bojí, že to potrvá ještě dlouho, než 
to bude možné.

jsi z malého města, ze strážnice. 
cítíš tam u vás nějakou animozi
tu vůči homosexuálům? 
absolutně ne, vůbec. mám tam mezi 
homosexuály několik kamarádů, sedí 
s námi v hospodě i s těmi starými 
chlapy a není žádný problém. kluci 
ani holky, které jsou tak oriento
vané, to nikomu nevnucují, nikoho 
„nebalí“ a ostatní je akceptují.

i během relativně krátkého 
života inscenace jsi určitě od 
známých či neznámých diváků 
zaslechl nějaké reakce, odezvy. 
Byly spíš kladné, nebo negativní?  
Já jsem zaznamenal vesměs kladné 
ohlasy. moje sousedka říkala, že 
se jí to vedle normálního debila 
líbilo u nás nejvíc. ale třeba konec 
masopustu ji neoslovil… vím, že 
veronika malá od nějaké staré paní 
v autobuse slyšela: „Ještě že to 
nemělo pauzu, to by jim tam nikdo 
nezůstal.“ (smíCh) přitom rasputin, 
to je taky silný, ale i krutý příběh, 
se lidem líbí… na malé scéně by na 
to lidi možná víc přistoupili. Třeba 
živý obraz, který je tematicky taky 
dost komplikovaný, má zde skvělé 
odezvy, diváci jsou připravení na to, 
že jdou na něco tak trochu experi
mentálního. myslím si, že se nemusí 
všechno všem líbit, ale je dobré, že 
tu takové věci jsou, že je nabídka 
barevnější a bohatší.

to je pravda. obecně se lidé 
chtějí hlavně bavit, ale najde se 
i spousta diváků, kteří vyhledá
vají složitější kusy, těžší témata, 
výzvy. a je dobré, že jim je může
me nabídnout! jau

p. boroveC s j. láskou, foto o. bouŠka

p. boroveC s v. malou, foto o. bouŠka
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v polovině února se městské divadlo pro diváky 
uzavře, aby se po pár dnech přestaveb a úprav pro
měnilo v luxusní plesový sál. poté zde přivítá nejen 
nové návštěvníky, kteří do divadla běžně nechodí, ale 
i stálé abonenty a příležitostné diváky, kteří naopak 
chtějí využít této příležitosti, aby potkali své oblíbené 
herce. 
DivaDelní Bál se v městském divadle uskuteční 
v pátek 16. února od 19.00 hodin. Ústřední téma 
této výjimečné události jsme si pojmenovali: žár 
páteční noci mají herci ve své moci. členové našeho 
souboru budou na plese vystupovat jako moderátoři, 
zpěváci i modelové a modelky. Budou bavit plesové 
hosty, ale zároveň se zábavy také sami zúčastní. 
Těší se na to, jak si zatančí, popovídají, občerství se 
a možná i rozdají pár autogramů…
plesy jsou kromě zábavy primárně určené k tanci. 
o taneční hudbu se postará velké hudební těleso 
jk BanD, swingový a jazzový orchestr. Ten vystřídá 
uskupení, kterému v divadle tak trochu důvěrně 
říkáme škéřovanka – což jsou hudebníci a zpěvačky 
okolo radka Škeříka, kteří spolupracovali na inscenaci 
hoří, má panenko! pro tento večer si radek přizve 
i další kolegy z mnoha kapel, aby spolu s našimi herci 
zazpívali (nejen) zlaté hity éry 60. let. po půlnoci se 
na jevišti představí pardubická kapela reaDy kir
ken, která ten pomyslný „žár páteční noci“ pozvedne 
o pár decibelů. 

hned v úvodu se hosté mohou těšit na předtan
čení tk chvaletice, což je úspěšný taneční klub 
s dlouholetou tradicí. na loňském mistrovství čr 
získal 2. místo ve standardních formacích a oce
něnou formaci  powerful také předvede na našem 
jevišti. na programu bude také tradiční přehlídka 
divadelních kostýmů z inscenací posledního roku, 
která loni sklidila téměř frenetický potlesk. na co se 
těší obzvlášť herci, ale věřím, že i věrní diváci, bude 
vyhlášení nejoblíbenější herečky a herce roku 
2017. po celý rok má publikum možnost hlasovat 
o tom, kdo se stane „hvězdou“ našeho divadla. Tato 
událost je až do poslední chvíle utajená a hlasy se 
sčítají ještě den dva před plesem, proto má stále 
smysl přidat svůj názor. chybět samozřejmě nebude 
tradičně bohatá tombola. v posledních dvou letech 
měla úspěch „malá škola tance petry janečkové 
a Milana němce“, a proto si i pro letošní divadelní 
bál znovu společně připraví vystoupení. podstatné 
asi nebude perfektně se naučit nějaký nový tanec, 
ale spíš se pobavit a pořádně zasmát. a zábavní 
určitě budou i moderátoři večera, první částí 
plesu budou provázet petra janečková a ladislav 
špiner, které vystřídají jana ondrušková a josef 
pejchal. 
následující den, 17. února se brány divadla otevřou 
dalším plesajícím hostům. reprezentační ples 
Města parDuBic odstartuje rovněž v 19.00 hodin. 

PLeSOVá SeZóNA  
VRcHOLí V MěSTSKéM DIVADLe

jeviŠtě proměNěNé v taNečNí parket, foto j. sejkora
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večerem provede legendární moderátorka Marie 
tomsová, hlavním hostem večera pak bude zpěvačka 
petra janů. k tanci i poslechu zahrají například 
pirate swing Band s frontmanem jiřím ševčíkem, 
během večera zatančí také ts hroch. 
vstupenky na oba plesy je možné zakoupit 

v předprodeji východočeského divadla. 
ať už si obyvatelé pardubic a okolí vyberou náš 
divadelní bál, či reprezentační ples města, věřím, 
že se pokaždé skvěle pobaví v úžasném prostředí, 
vychutnají si skvělou a neopakovatelnou atmosféru 
a zatančí si, co hrdlo ráčí či nohy zvládnou… Jau

p. Janečková s L. Špinerem ve víru Tance, foTo J. seJkora pLesová Úprava hLediŠTě, foTo J. seJkora

východočeské divadlo hledá osvětlovače.

požadujeme:
•	 elektrotechnické vzdělání (vyhláška 50)
•	 praxe v oboru osvětlovač vítána
•	 zájem o práci v divadle

nabízíme:
•	 dvě volné pozice
•	 práci v zajímavém prostředí 
•	 externí spolupráci v nepravidelné pracovní době
•	 zajímavé platové podmínky
•	 práci vhodnou i pro aktivní důchodce

v případě, že vás naše nabídka oslovila, zašlete svůj profesní životopis na email vedoucího osvětlovačů  
dušana szabó: dusanszabo@seznam.cz (723 738 045). Těšíme se na vás!

PřIjďTe K NáM PRAcOVAT
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ani jan Musil, jehož nyní můžete vídat například 
jako Malcolma v naší nejnovější komedii z postele 
do postele, neunikl nelítostné palbě dotazů Marce
la prousta – ačkoli se o to nějakou dobu pokoušel. 
nakonec zvítězil jeho smysl pro odpovědnost a on 
prostě musil (dobrovolně) odpovídat. anh

čeho si nejvíce ceníš 
u přátel? 
u přátel si nejvíc cením 
faktu, že jsou mí přátelé.

pro které chyby máš 
největší pochopení? 
„na ostatních nám nejvíc 
vadí to, čeho se sami 
dopouštíme.“ snažím se 
jít proti tomuto rčení.

kdo je tvým největším 
fiktivním hrdinou? 

na tuto otázku se těžko 
odpovídá, protože dřív 
než mě zlákalo herectví, 
sám jsem býval maskova
ným hrdinou. Bránil jsem 
slabé atd. když mě zrov
na nezbili, přezdívali mě… 
srá… sekáč. potom jsem 
někde na útěku zakopl 
o svůj plášť a byl konec 
mojí hrdinské kariéry.

a kdo je tvou největší 
fiktivní hrdinkou? 

maskované hrdinky mají 
vlastně tu výhodu, že 
mohou být ve skuteč
nosti škaredé. Jednoduše, 
protože jsou maskované. 

jaká je tvá oblíbená 
činnost? 
dělat rozhovory do 
našeho Zpravodaje.

z čeho máš největší 
strach? 
že si v tomto státě 
budeme nenápadně, 
postupně, krůček po krů
čku všechno zakazovat, 
až dopadneme blbě. stačí 
si přečíst román 1984 
George orwella. Tam to 
všechno je!

jaká vlastnost ti na 
sobě nejvíc vadí? 
chtěl bych mít více pod 
kontrolou svoje myšlenky.

jakou vlastnost nejvíc 
odsuzuješ u druhých? 
vadí mi, když někdo řekne 
větu, a potom ještě jednu 

a další, další a zase další, 
a vy mu chcete odpově
dět, ale prostě tam není 
místo! někdy to trvá celé 
hodiny. sám to dělám, tak 
vím, o čem mluvím. (smíCh)

kde bys nejraději žil? 
v praze. (jaN musil žije 
v praze – pozN. red.)

tvůj nejoblíbenější 
hudební skladatel? 
nemám nejoblíbenějšího 
skladatele. mívám mo
mentální hudební zami
lování. momentálně jsem 
se zamiloval do dvou 
hudebníků. Woodkid 
a sonLux. Tito dva páno
vé spolu udělali koncert 
v montrealu. Boží!!!

tvůj nejoblíbenější 
spisovatel? 
To samé. momentálně 
jsem posedlý kurtem 
vonegutem a herman
nem hessem.

jaká je tvoje nejvýraz
nější vlastnost? 
pokud bych měl na 
tuto otázku odpovědět 
z pohledu člověka, který 
mě poprvé v životě potká, 
řekl bych impulzivita 
mísená s chaosem.

kdo jsou tví hrdinové 
v reálném životě? 
obdivuji všechny lékaře, 
zdravotní sestry, nemoc
niční bratry, nemocniční 
klauny, všechen personál 
v pečovatelských domech 
pro seniory, všechny 
zaměstnance v dětských 
domovech, ústavech. 
všechny rodiče, co zůstali 
doma, aby se mohli sta
rat o své postižené děti… 
všichni tito lidé mají můj 
obrovský obdiv.

která reforma ve svě
tové historii podle tebe 
změnila svět? 
opravdu nevím.

Otázky 
Marcela 
Prousta
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jakou historickou 
osobnost nejvíc obdi
vuješ? 
aj, těch je opravdu 
hodně. To nejde. když 
začnu vyjmenovávat, tak 
musím zákonitě někoho 
vynechat. Takže nastává 
dilema, koho vybrat. 
To nechci. řeknu to 
jinak. obdivuju lidi, kteří 
měli odvahu. To je asi 
nejpřesnější.

jak si představuješ 
dokonalé štěstí? 
když se mi podaří 
radovat se z maličkostí 
a neřešit blbosti.

nejoblíbenější barva 
a květina? 
Tyrkysová a gerbera.

co je podle tebe nej
horší utrpení? 
další těžká otázka. ach 
jo. podle mého názoru 
není úplně dobré prožít 
svůj život ve strachu.

jakou vlastnost máš na 
sobě nejradši? 
řekl bych, že nejsem 
úplně líný člověk. Za tuto 
vlastnost jsem vděčný. 

kdybys nebyl sám 
sebou, kým bys chtěl 
být? 
pokud bych nemohl být 
sám sebou, asi bych 
nechtěl být nikým.

co ti vadí ze všeho 
nejvíc? 
když najdu v lese odpad
ky! To mě úplně rozzuří. 
To je pro mě něco tak 
nepochopitelného. To 
vždycky zjistím, že jsou 
mezi námi mimozemšťani.

jak bys chtěl zemřít? 
rychle.

čeho si nejvíc ceníš 
u mužů? 
nad takovou otázkou 
jsem opravdu ještě 
nepřemýšlel. Zatím jsem 
si spíše všímal opačného 
pohlaví. 

čeho si nejvíc ceníš 
u žen? 
něhy.

jaký je v současné 
chvíli stav tvojí  
mysli? 
radost. mám zdravou, 
krásnou rodinu.

nejoblíbenější jídlo 
a pití? 
maso, zelenina a fran
couzské víno.

jaká jsou tvá oblíbená 
jména? 
Líbí se mi oslovení marie 
anna.

jaký je tvůj nejoblíbe
nější pták? 
ikarus.

která historická 
postava je podle tebe 
nejodpudivější? 
přiznám se, že je pár 
jedinců, kteří mě svým 
způsobem fascinují. pro 
mě, jako herce, jsou do
cela dobrou „študýrkou“. 
nerad bych je však tady 
vyjmenovával, protože si 
to prostě nezaslouží.

jaké je tvoje motto? 
„malý ten, kdo zná jen 
malý cíl.“

s j. kalužNým a m. mejzlíkem v HOří, Má PANeNKO!, foto m. klímas l. ŠpiNerem v OTHeLLOVI, foto j. faukNer

s 
m

. s
ik

or
ov

ou
 v

 k
om

ed
ii

 Z
 P

OS
Te

Le
 D

O 
PO

ST
eL

e,
 f

ot
o 

j. 
se

jk
or

a

21



PříPRAVy TANČíRNy jSOU V PLNéM PROUDU

čtyři dny před vánocemi se v čalounické dílně 
konala další z řady předávacích porad, na nichž 
výtvarníci seznamují naše výrobní složky se svými 
návrhy dekorací, případně i kostýmů. Tentokrát nám 
scénograf ivo žídek přivezl ukázat svou představu 
scény tančírny, na které pracoval s režisérem 

petrem novotným. po novém roce, 12. ledna se pak 
na zkušebně uskutečnila herecká zahajovací zkouška, 
po níž pak roman šolc předal krejčovně své návrhy 
kostýmů. Ladným tanečním krokem se tedy již 
blížíme k další letošní premiéře, na kterou se můžeme 
těšit 10. března v městském divadle. ras

ZaměsTnanci dekoračních díLen nad scénoGrafickými návrhy.

ukáZka Jednoho Ze scénoGrafických návrhů.

řediTeL divadLa peTr dohnaL se scénoGrafem ivo žídkem 
vysvěTLuJícím funGování scény.

ZapLněná ZkuŠeBna při ZahaJovací ZkouŠce herců.

kosTýmních návrhů Je ToLik, že se JeJich „předávačka“ museLa 
přesunouT Z kreJčovny do prosTorněJŠí čaLounické díLny.

kosTýmní výTvarník roman ŠoLc připravený na doTaZy kreJ-
čovny a vLásenkárny.  foTo Jiří seJkora
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virtuální diskusní fórum s názvem 
nethovory, v nichž jsou zpovídá
ny osobnosti nejen z divadelního 
světa a které už od roku 2000 
pořádá internetový kulturní 
portál scena.cz, se ve středu 
7. února uskuteční po čase opět 
z pardubic. v 17.00 hodin se do 
pomyslného „křesla pro hosta“ za 
počítač posadí usměvavá a stále 
pozitivně naladěná luDMila 
MeceroDová, která už téměř 
40 let patří ke stálicím našeho 
hereckého souboru a jež naposle
dy zazářila v roli sofie v divácky 
velmi oblíbené komedii Z postele 
do postele. 
Lída vystudovala brněnskou kon
zervatoř, následně prošla divadly 
v českém Těšíně a olomouci, člen
kou východočeského divadla je od 
roku 1979. Její nejoblíbenější rolí 
byla roxana v cyranovi z Bergera
cu (1992). narodila se ve znamení 
panny. ráda čte knížky a sbírá 
houby, odpočívá buď aktivně 
v lese, nebo pasivně v posteli. 
říká o sobě, že umí vyslechnout 
přátele, ale neumí se bránit, nemá 

ostré lokty. nejdůležitější pro ni 
je zdraví a spokojenost bližních, 
největší strach má z katastrof, 
jako je válka nebo vzbouření pří
rody. nejčastěji sní o tom, že umí 
létat. a když má hlad, sní téměř 
cokoli. v životě se řídí heslem: 
„co tě nezabije, to tě posílí!“

Tolik snad jen na úvod, dále je 
to už pouze na vás. stačí se na 
www.scena.cz proklikat k netho
vorům a zanechat svou otázku, 
nebo si počkat na středu 7. února 
na 17.00 hodinu a ptát se přímo. 
Je to snadné! Lída se na vaše 
dotazy již těší! ras

ON-LINe  
S LUDMILOU MeceRODOVOU

NejLePŠí KAMARáDKy PůjDOU PřeD DIVáKy
na začátku sezóny jsme vás informovali o vzni
ku krátkometrážního filmu nejlepší kamarádky, 
který během letních prázdnin natáčel člen našeho 
hereckého souboru jan Musil. aby nedošlo k mýlce, 
připomeňme, že honza ve snímku nehrál, nýbrž ho 
režíroval a dokonce k němu napsal i scénář! 
dvacetiminutový film vypráví o zvláštním vztahu 
dvou žen – sester, jež ztvárňují Gabriela Mikulková 
a Berenika kohoutová. sesterské duo doplňuje bez
domovec v podání jana Dolanského. více se dozvíte 
na www.facebook.com/nejlepsikamaradkyfilm. 
pokud vás výsledek filmové práce honzy a jeho ka
marádů zajímá, nenechte si ujít premiéru nejlepších 
kamarádek, která se uskuteční v neděli 25. února 
od 20.00 hodin v Divadle 29.  ras j. 
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s m. mejzlíkem v komedii Z POSTeLe DO POSTeLe, foto j. sejkora
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VeČeR NA jeDNIČKU!

náŠ BývaLý Zvukař miLan roženský se snaží nakresLiT „herec-
ký souBor“. 

věčně usměvavá veronika maLá, JeJíž Tým nakonec ZvíTěZiL. 
 foTo Jiří seJkora

anna hLaváčková si do novoroční hry poZvaLa veroniku maLou a Lexu posTLera

první novoroční hra na Malé scéně s datem 
11. ledna se vyvedla skutečně na jedničku. kromě 
toho, že jsme se opět pobavili a nechali se strh
nout silou a kouzlem hry jako malé děti, byl tento 
večer ještě něčím speciální. většina diváků a také 
všichni čtyři soutěžící byli bývalí (v některých 
případech i současní – toho času na mateřské do
volené) zaměstnanci divadla. pro diváka „zvenku“ 

byla taková společnost o to přitažlivější a pro 
mě jako organizátorku večera o to milejší a také 
zajímavější, protože jsem si mohla dovolit trochu 
přitvrdit ve vymýšlení hádaných pojmů. už teď 
se těším na březnový díl, který, věřím, bude opět 
„luxusní“, protože hodit někdy všechny starosti 
za hlavu a jen tak si hrát je dnes pro řadu z nás 
skutečně nebývalým luxusem. anh
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CHCETE BYDLET V CENTRU MĚSTA PARDUBIC?
NEVÁHEJTE VYUŽÍT JEDINEČNÉ NABÍDKY!
PRODEJ BYTŮ ZAHÁJEN

Smetanovo náměstí 46, Pardubice

www.S46.cz

Kontakt: T (+420) 720 503 014VÝZNAMNÝ SPONZOR GRAND FESTIVALU SMÍCHU • Kontakt: T (+420) 720 503 014



ZřiZovaTeLem včd Je sTaTuTární měsTo parduBice
Za finanční podpory minisTersTva kuLTury čr a parduBického kraJe

divadeLní ZpravodaJ únor 2018 připravil: radek smetana design: alžběta harvanová
foto na titulní straně: m. němec a J. ondrušková, kalibův zločin, foto J. faukner

geNerálNí partNer včd

prvNí 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
email: 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


