
Perseus a Medúza 21. století

tančírna k Poctě 100. výročí vzniku rePubliky

ohlédnutí za Grand FestivaleM sMíchu

Březen
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 15  mládeži do 15 let NepřístupNé!  
BONUS! lze uplatNit boNus u aboNeNtek

Březen
Městské divadlo

čtvrtek 1. 18:00  kiss Me, kate   koNeC 20:40 n
pátek 2. 19:00  rasPutin   koNeC 21:50 Q
sobota 3. 18:00  Mezi nebeM a zeMí   koNeC 20:40  zadáno

Neděle 4. 19:00  b. smetana / libuše 
Nejvýznamnější česká slavnostní opera zkomponovaná k otevření Národního divadla v praze. 
režie m. otava a t. pilař. Divadlo J. K. Tyla, Plzeň / Pardubické hudební jaro 2018

poNdělí 5. 10:00  W. russell / výlet    šk
hiphopová komedie o třídě plné „darebáků“. režie z. rumpík. Mladé divadelní studio LAIK

úterý 6. 19:00  hoří, Má Panenko!   koNeC 21:00 a
středa 7. 19:00  rasPutin   koNeC 21:50 M
čtvrtek 8. 19:00  kalibův zločin   koNeC 21:35 k
pátek 9. 10:00  tančírna   veřejná Generální zkouška vG
  19:00  z Postele do Postele   koNeC 21:30 h
sobota 10. 19:00  tančírna   i. PreMiéra P1
Neděle 11. 19:00  tančírna   ii. PreMiéra P2
úterý 13. 19:00  tančírna    F
středa 14. 19:00  z Postele do Postele   koNeC 21:30 b
čtvrtek 15. 19:00  tančírna    c
pátek 16. 19:00  kryštoF – jenoMPísničkytour 2018 

sobota 17. 18:00  kalibův zločin   koNeC 20:35 t



Neděle 18. 19:00  j. diPietro / FaMílie   ePiloG 

komedie přibližující vztah dvou odlišných generací. hrají l. rous, C. mayerová, m. vávra, 
a. krejčíková a další. režie j. herz. Divadlo Na Fidlovačce, Praha

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

úterý 20. 19:00  e. taylor / Pardon Me, PriMe Minister – co takhle ke zpovědi… 
Představení pořádané Lions Clubem Pardubice, jehož výtěžek bude věnován na 
charitativní účely. komedie, v níž sídlo anglického premiéra na downing street 10 zasáhne 
rodinná bomba. v hlavní roli p. Nárožný. režie v. strnisko. Agentura Harlekýn, Praha

středa 21. 9:30  P. stebbings – P. smith / My sister syria    šk
 12:30 thriller inspirovaný migrační krizí a terorismem. režie p. stebbings. TNT Theatre Britain

  19:00  rasPutin   koNeC 21:50 r
čtvrtek 22. 10:00  hoří, Má Panenko!   koNeC 12:00 zadáno

  17:30  tančírna    s
sobota 24. 18:00  z Postele do Postele   koNeC 20:30 G
Neděle 25. 19:00  j. jiráň – M. kořínek / carMen y carMen   ePiloG 

procházka známou operou, která se však ještě za střízliva změní ve zběsilý úprk.  
v titulních rolích d. pecková a b. hrzánová. režie j. jiráň. Agentura Camerata, Praha

poNdělí 26. 8:30  v. Peška / káťa a škubánek    šk
 10:30 veselé i napínavé příhody dvou nerozlučných kamarádů. režie v. peška. Divadlo D5, Praha

  19:00  G. aron / Můj báječný rozvod   

e. balzerová ve slavné komedii. režie j. kališová. Filmová a divadelní agentura, Praha 

úterý 27. 17:00  rasPutin   koNeC 19:50 l
středa 28. 19:00  W. allen / Mocná aFrodíté    Q

komedie, jejímiž hrdiny jsou vcelku obyčejní lidé, do jejichž života fatálně vstoupí láska. hrají 
z. kupka, t. dočkalová, v. fialová a další. režie v. Štěpánek. Divadlo pod Palmovkou, Praha

čtvrtek 29. 18:00  z Postele do Postele   koNeC 20:30 X
pátek 30. 19:00  rasPutin   koNeC 21:50 e
sobota 31. 18:00  tančírna    u

Malá scéna ve dvoře

sobota 3. 19:00  t. dianiška / zvrhlá MarGaret   15

příběh z divokých časů, kdy bylo ještě lsd legální. hrají l. krobotová, t. kobr a v. Neužil. 
režie a. petrželková. A studio Rubín, Praha



Neděle 4. 19:00  a. Gavalda / a taková to byla láska… 
3d verze románu, který konfrontuje dva rozdílné pohledy na lásku, věrnost, manželství. 
účinkují v. hollá a z. černín. LiStOVáNí

úterý 6. 19:00  Živý obraz   koNeC 21:10 BONUS!

čtvrtek 8. 19:00  Mohla to být hvězdná chvíle   koNeC 20:45 c2

pátek 9. 19:00  coMMedia Finita   koNeC 20:50 e1

čtvrtek 15. 19:00  Paleťáci 
zábavné improvizační hry na diváky zadaná témata. přijďte si zlepšit náladu.

sobota 17. 19:00  Mohla to být hvězdná chvíle   koNeC 20:45 e2 + h2

poNdělí 19. 9:00  d. bartůňková / kašPárek a drak    šk
 10:30 pohádkový příběh plný písniček. režie z. rumpík. Mladé divadelní studio LAIK

  19:00  jePtišky   koNeC 21:20

úterý 20. 19:00  norMální debil   koNeC 20:40

pátek 23. 20:00  sabraGe 
koncert pardubické pop-rockové kapely, která slaví 7 let na české hudební scéně.

Neděle 25. 15:00  tučňáci na arše   koNeC 16:10 

poNdělí 26. 19:00  r. schimmelpfennig    str. 18 – 19 PreMiéra
 čtyři světové strany 
moderní podoba mýtu o přitažlivé medúze, která svou krásou přináší smrt.  
hrají p. janečková, v. malá, j. musil a r. žák. režie N. závodský. INprojekty

úterý 27. 10:00  čtyři světové strany    šk

  19:00  no a?   15

volná improvizace vznikající přímo před diváky. Improvizační skupina NO A? S. Babčákové

čtvrtek 29. 19:00  coMMedia Finita   koNeC 20:50 c1

včd na zájezdech

pátek 16. 19:00  jistě, Pane Ministře   kladno 

úterý 20. 19:00  othello   chrudiM (divadlo k. pippiCha) ch
pátek 23. 19:00  kráska a zvíře   kolín

středa 28. 19:00  kiss Me, kate   jablonec nad nisou

změNa programu vyhrazeNa



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. 

PReMIéRA:

F. hrubín / kráska a zvíře  str. 20
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.

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

P. abraham / tančírna  str. 8 – 9
taneční sál jako místo, kde se lidé potkávají, seznamují, baví, touží, hledají sami sebe, milují i nenávidí a kde se protínají 
jejich osudy s českými i světovými dějinami. tanec k poctě 100. výročí vzniku československé republiky. tanečně-herecká 
inscenace čerpá koncepci a motivy ze slavného filmu režiséra e. scoly „le bal“. 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. 

DáLe HRAJeMe:

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 / 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 – 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.

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



M
. S

ik
or

ov
á 

a 
P.

 B
or

ov
ec

, M
ez

i 
n

eb
eM

 a
 z

eM
í,  

fo
to

 L
. S

ko
ka

n

J. 
Pe

Jc
ha

L, 
no

rM
ál

ní
 d

eb
il

, f
ot

o 
J. 

vo
St

ár
ek

PřIPRAVuJeMe NA DuBeN

Městské divadlo

sobota 14. 19:00  d. lindsay-abaire – j. tesori / shrek    str. 24
muzikálová show slibující velkolepou podívanou pro všechny věkové kategorie. režie r. Štolpa.

Neděle 15. 15:00  shrek    str. 24

pátek 20. 19:00  norMální debil 
Benefiční představení Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, jehož výtěžek 
bude věnován handicapovanému e. Pecháčkovi. 

pátek 27. 19:00  Mezi nebeM a zeMí   derniéra

Malá scéna ve dvoře

sobota 14. 19:00  Živý obraz   derniéra

čtvrtek 26. 19:00  oPravdový biGbeat 
koncert kapel Saville Row a Simulantenbande vrátí diváky do zlaté éry bigbeatu –  
do 60. let minulého století, do doby, kdy muzika skupin beatles, rolling stones, kinks, 
yardbirds a dalších měnila svět. Pardubický bigbeat včera a dnes

Neděle 29. 15:00  t. kraucher / Pohádky na dobrý den 
dvě pohádky v jedné: o veverce a Napucánkovi (jak červík z lískového oříšku napálil 
chamtivou veverku) a o mlsné princezně (jak honza hlad napravil nenasytnou princeznu). 
režie t. kraucher. Divadlo Pohádka, Praha

  17:00  Pohádky na dobrý den 

změNa programu vyhrazeNa



ANKeTu O NeJOBLíBeNěJŠí HeRCe ROKu 2017  
OVLáDLI PeTRA JANeČKOVá A LADISLAV ŠPINeR

v pátek 16. února se v historické budově východo-
českého divadla uskutečnil divadelní bál, který je 
spolu s následným reprezentačním plesem města 
označován za vrchol pardubické plesové sezóny. 
hosté našeho bálu si plnými doušky užívali nejen 
tance na jevišti a jedinečné plesové úpravy obou 
foyer a především hlediště, kde slavnostně vyzdobe-
né stoly nahradily sedadla, ale také tradičně bohaté-
ho programu, jehož nedílnou součástí bylo vyhlášení 
s napětím očekávaných výsledků divácké ankety 
o nejoblíbenější pardubické herce roku 2017.

na pomyslný herecký trůn se už pojedenácté ve své 
kariéře usadila Petra janečková, jež si nejvíce di-
váků získala hlavními rolemi v muzikálu kiss me, kate 
a komedii Mezi nebem a zemí. na druhé místo se po 
třech předchozích vítězstvích v řadě posunula Mar-
tina sikorová a třetí místo patří jindře janouškové, 
kterou nedávno ocenila i herecká asociace, když ji 
zařadila do širší nominace na cenu thálie 2017.  
(viz text Na str. 17 – pozN. red.)

Jubilejní desátý titul nejoblíbenějšího herce roku 
získal ladislav šPiner, jenž své příznivce v loň-
ském roce zaujal především svým výkonem v titulní 
roli rasputina. na druhé místo diváci vynesli Milana 
němce, jehož od první pozice dělilo jen několik málo 
hlasů, a třetí příčku divácké oblíbenosti obsadil Petr 
borovec, který se od svého nástupu do pardubického 
angažmá objevuje v top trojici celkem pravidelně.

nejoblíbenější herci roku 2017 kromě dárků od divadla 
obdrželi také šek věnovaný nadací Lenky a romana 
Šmidberských a speciálně pro tuto příležitost vyrobe-
ný šperk od firmy Lejhanec, klenoty – hodiny. 

vyhlášen byl také absolutní vítěz ankety 
s nejvyšším počtem diváckých hlasů, jímž se stala 
Petra janečková, kterou odměnila přímo herecká 
asociace, jež výherkyni věnovala obrázek adolfa Borna.

fotogalerii z Divadelního bálu si můžete prohlédnout 
na webových stránkách divadla www.vcd.cz. raS
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TANČíRNA 
BuDe PříBěHeM VeLMI SuBJeKTIVNíM, říKá PeTR NOVOTNý

Povídání s herečkami tančírny a autorem libreta, 
režisérem PetreM novotnýM, píšícím pod pseu-
donymem Petr abraham, vznikly přesně čtyři týdny 
před premiérou. to je období, kdy bývá většina situací 
naaranžována, herci už něco o hře vědí, je jim jasný 
styl a žánr. a zároveň se dostavují pochybnosti – to 
je fáze, která se vždy neodvratně dostaví s blížící se 
premiérou. S příchodem kostýmů, paruk a masek, tedy 
v generálních zkouškách, se herci vždy uklidní, protože 
jejich figury dostávají jasné kontury, všechno kolem 
má smysl a tak nějak logicky do sebe zapadá. v pří-
padě tančírny si představme všechny pochybnosti 
násobené deseti, protože v této inscenaci, v níž herci 
používají jenom pohyb, gesto, mimiku, kdy se situace 
zahrají a zatančí téměř beze slov, si zatím nikdo neumí 
představit, jestli divák všechno správně rozklíčuje 
a pochopí. ale na zkoušce není čas na váhání, pochy-
bování, celé čtyři hodiny všichni zkouší. osmnáct lidí je 
v pohybu, právě se připravuje nová choreografie… 
asistentka choreografky Petry Parvoničové kateřina 
Steinerová pouští hudbu – píseň chytila jsem na 
pasece motýlka – a názorně ukazuje každý krok, 
u toho používá dost neobvyklá slova, pod kterými si 
ale herci ukládají do paměti každý pohyb: kladívko, 
motýlek, bůčky, helenka, párty, vlaštovka, dopředu 
a dozadu a najdi svého kamaráda. Dvě hodiny práce 
se nakonec přetaví do dvouminutové choreografie!

Petře, jak jsi přistupoval k dějinám, jež hrají 
významnou roli v tančírně, kterou zkoušíme při 
příležitosti stého výročí vzniku republiky? 

Měl jsem na to svou metodu – mám doma tři důležité 
knihy: jednu speciálně o všech prezidentech České 
republiky, jednu o sto letech české státnosti a třetí je 
obecně o historii 20. století. vždy jsem si načetl jednu 
kapitolu dějin, ve všech třech knihách, aniž bych měl 
v té chvíli na věc nějaký názor. nechal jsem na sebe 
informace působit a kupodivu se vždycky povedlo, že 
to množství materiálu mi zarezonovalo v hlavě, ale 
jenom nějakým zábleskem. nebylo to tak, že bych se 
snažil popsat konkrétně nějakou situaci, ale najednou 
jsem měl pocit, že jsem schopný pomocí určité skici 
či fotografického reflexu zareagovat na materiál, 
který jsem měl v hlavě. to, co divák uvidí na jevišti, 
není zápis faktů, jsou to dojmy. Myslím si, že to jsou 
záblesky emotivní paměti, ne příliš intelektuální. (smíCh) 
Snažil jsem se evokovat situaci, kterou prožívá člověk, 
který ji zažil, ale po čase si pamatuje jenom nějaké 
trosky, jež dokonce nejsou příliš v souvislostech, nemají 
začátek ani konec, jsou to jenom silně emotivní vzpo-
mínky, které se uložily do paměti. takhle jsem pracoval 
až do období, které jsem už osobně zažil. tam se to 
pak ve mně začalo dost „prát“, protože jsem už musel 
zaujímat mravní postoje sám za sebe. a někdy se mi do 
jistých situací ani nechtělo, protože jsem neměl pocit, 
že jsem se zachoval tak, jak bych chtěl. Jsou to příběhy 
niterné a intimní, které se mi ani nechtělo zveřejňovat. 
od momentu 50. let, která si pamatuju jako dítě, až 
do dneška jsou vzpomínky daleko více cenzurované, 
procezené cedníkem nemilosrdné mravní války, kterou 
jsem v sobě zažíval. někde, nebudu říkat kde, jsem psal 
už jenom o sobě, o svých problémech, o něčem, s čím 
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jsem se dodnes nevyrovnal. ale herci vědí, které situace 
hrají o mně a mé rodině. Myslím, že divák nebude z tan-
čírny odcházet poučen, co se stalo za sto let s českým 
národem, ale měl by mít pocit, že mu někdo vyprávěl 
vzpomínky na svůj život. Je to příběh velmi subjektivní. 

nedílnou součástí inscenace je hudba, která také 
prochází dějinami naší republiky. jak jsi ji vybíral? 
Použil jsi šlágry nejtypičtější pro tu kterou dobu, 
nebo jsou to zase tvoje vzpomínky? 
Já ani nevím, ale asi nepřesnější je, že jsou to moje 
vzpomínky, útržky mé paměti… ale celé je to založené 
na existenci Youtube a Googlu. (smíCh). Bez nich bych to 
nedal dohromady, protože jsem si nikdy nepamatoval, 
jak se která píseň jmenuje, jenom jsem si prozpěvoval 
kousek refrénu. když jsem do vyhledávače zadal čtyři 
slova, vyskočila na mě celá píseň. Při psaní libreta mi 
u všech situací v uších zněla nějaká píseň, a někdy 
ani nebyla typická pro tu dobu. Jde o reflexi, nikoli 
zápis. Jsou to fotografické momentky lidských osudů. 
fotograf se snaží situaci nafotit tak, aby zachytil její 
vnitřek, to, co je na ní nejdůležitější. není to kontinuální 
popis. Jsou to skici, kresby tužkou, které nejsou ani 
vystínované. Já o postavách nevím všechno, vidím je 
v určité chvíli, která něco vypovídá o daném dějinném 
okamžiku. když jsem tančírnu začal zkoušet, zjistil 
jsem, že na divadle vzniká nová, lepší situace, ve větší 
zkratce, která na diváky víc zapůsobí. takže spousta 
textu takzvaně „padla pod stůl“. a další fáze nastala, 
když „nakráčela“ hudba spolu s choreografkou, spousta 
mých věcí pak také odpadla, protože už byly zbytečné 
– hudba s tancem je samy přinesly. 
U této taneční inscenace smekám klobouk před 
herectvím. každá scéna má u nás minimálně jeden 
tanec, který tvoří jakousi její základnu. teď už vím, 
proč by tančírnu nemohli dělat tanečníci, které 
mám sice moc rád, ale oni disponují jiným druhem 
talentu než herci – ti do inscenace přinesou potřebný 
herecký výraz. herci jakoby mimochodem ze sebe vy-
dávají příběhy. když na komkoliv spočineš pohledem 
a půjdeš s ním jeho tancem, bude tě to bavit, protože 
jde o historku, konkrétní příběh.

a co na této práci nejvíce baví herečku Petru 
janečkovou? 
nejvíc mne na tom baví pohyb, který mám moc ráda 
a ke kterému se vracím ne na „stará“, ale na bolavá 
kolena. (smíCh)

herci mají cvičenou paměť na texty, v této inscena-
ci je ale důležité pamatovat si choreografie… je to 
pro herce složitější? 
Je to jiný druh paměti, já ji mám naštěstí vytrénova-
nou, protože jsem skoro dvacet let jezdila na taneční 
kurzy, na JaMU jsme měli balet, jazz dance, modernu… 
Dlouho jsem ji teď však nepotřebovala, tak je to trochu 
těžší. Docela složité je, že režisér nám předloží situaci, 
kterou musíme vyjádřit, ale nemůžeme si pomáhat 
slovem, jednáme jenom pohybem, tancem, gestem. 

Důležité tedy je okamžitě nabízet, při takto autorské 
tvorbě musí režisér okamžitě vidět výsledek, aby 
věděl, co je třeba zkrátit, naopak prodloužit, udělat 
jinak. ale musím říct, že všichni herci do toho jdou 
naplno a s energií.

dáša novotná k tomu dodává… 
Mě na tom baví to, že se hýbeme. S choreografkou 
Petrou Parvoničovou je radost dělat, ona je obrovský 
tajfun plný nápadů. Sice nejsem rodilý tanečník a tro-
chu déle mi to učení trvá, ale když si to „ukotvím“, už to 
tam bude. trochu se jen bojím, jestli se diváci zorientují 
v historii, ale třeba je to tím, že zatím nemáme čino-
herní situace s tanečními dokonale propojené. Ještě je 
však dost času na zkoušení, abychom vše doladili.

vedle herců na inscenaci spolupracuje jeden 
„profi“ taneční pár: Monika něMcová a Petr 
červený v alteraci s Michalem lavrovičem. 
Monika působí v našem divadle už mnoho let, co 
nyní říká na tančírnu, na níž participuje i jako 
asistentka choreografie? 
tančírnu miluji ve všech podobách, viděla jsem inscena-
ci i film. Je pro mě tedy splněným snem. a navíc mám 
moc ráda historii, z dějepisu jsem dokonce maturovala. 
Proto mě moc baví vyjadřovat historii tím, co mi je 
nejbližší, tedy pohybem. Jde o průřez všemi tanečními 
styly, které jsme si za ta léta v divadle vyzkoušeli, 
a ještě ke všemu se skvělou choreografkou, která 
je podle mě momentálně u nás nejlepší. když jsem 
tančírnu viděla v podání Divadla radka Brzobohatého, 
překvapilo mě, jak rezonovala napříč generacemi. kdysi 
jsme tady dělali čistě pohybové představení Maska, 
které se stalo divácky nejoblíbenějším v sezóně, což 
potvrdilo, že k pochopení děje jsou slova zbytečná.

Jak jsem již řekla na začátku – nadšení střídají 
pochybnosti, bez kterých se ale nelze dobrat dobrého 
výsledku. věřím, že ty čtyři týdny, které mají herci 
před sebou, plně zužitkují, protože chuti a energie 
mají na to dost. JaU 

m. NěmCová s p. červeNým a m. lavrovičem Na zahajovaCí zkouŠCe 
TANČíRNy, foto j. sejkora 
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LeTOŠNí GRAND FeSTIVAL SMíCHu 
ROzDAL OSM CeN! 
Poslední lednový týden patřil ve 
východočeském divadle tradičnímu 
Grand Festivalu smíchu – sou-
těžní přehlídce nejlepších komedií, 
které vznikly v předešlém roce na 
jevištích českých divadel. v hlav-
ním programu pardubického týdne 
smíchu diváky opět čekalo sedm 
komedií, které soupeřily o titul 
komedie roku 2017. Další vynika-
jící komediální představení mohli 
zájemci zhlédnout v doprovodné 
části, v prologu a epilogu festivalu 
(jenž i v březnu zve na poslední dvě 
inscenace). celkem festival nabídl 
27 komediálních titulů!
Soutěžní komedie hodnotila od-
borná porota, která letos zasedala 
ve složení: recenzentka a před-
sedkyně činoherní komise cen 
thálie jana Paterová, publicistka 
a dramaturgyně Divadla v Dlouhé 
karola štěpánová, kritik a drama-
turg Čt zdeněk a. tichý, režisér 

a překladatel jaromír janeček, 
jenž nahradil původně avizovaného 
překladatele Michala Zahálku, který 
svou účast na festivalu bohužel 
musel kvůli náhlému onemocnění 
odřeknout, a dramaturg Městského 
divadla Brno a pedagog JaMU 
Miroslav ondra (v letech 2006 až 
2007 se festivalu účastnil jako člen 
studentské poroty).  
alternativou odborné poroty byla 
stejně jako v minulých ročnících 
studentská porota, kterou 
tentokrát tvořily čtyři mladé dámy: 
tereza blažková a kristýna Pleš-
ková z Masarykovy univerzity Brno 
(divadelní věda), Marie kopecká 
z Univerzity Pardubice (histo-
ricko-literární studia) a tereza 
košťálová z Univerzity Palackého 
v olomouci (divadelní věda).  
a v neposlední řadě své neméně 
důležité hlasy odevzdávali samo-
zřejmě i sami diváci.

Festivalové ceny byly pak 
slavnostně rozdány v pondělí 
29. ledna v rámci závěrečného 
Galavečera smíchu, který pod 
režijní taktovkou jana brichcína 
uváděli Miroslav hanuš a jana 
ondrušková. Program večera 
opět snímala Česká televize, která 
ho poté v posunutém přímém 
přenosu odvysílala na programu 
Čt art (ke zhlédnutí je stále k dis-
pozici v archivu na webu Čt).
vedle tradičních festivalových 
cen – komedie roku, ceny 
odborné a studentské poroty, 
cena diváků a ceny za nejlepší 
herecké výkony – byla posedmé 
v historii festivalu udělena také 
cena Genia smíchu, která je 
oceněním za mimořádný přínos 
v herectví, režii či jiné oblasti 
divadelnictví komediálního žánru. 
o držiteli této ceny, jejíž název je 
odvozen od sochy Genia sochaře 
Bohumila kafky umístěné v průčelí 
historické budovy východočeské-
ho divadla, rozhoduje akademie 
složená z kritiků, režisérů, divadel-
ních publicistů a teoretiků. Jejími 
předchozími laureáty jsou Jiří 
Suchý, Lubomír Lipský, Jan Borna, 
David Drábek, Jan vodňanský 
a ivan trojan. ocenění doprovází 
cena v podobě každoročně nově 
realizované plastiky sochařky 
kláry klose.
novinkou 18. ročníku bylo 
předávání ceny za nejlepší režii. 
„Na většině festivalů se obvykle 
odměňují divadla a herci, přitom za 
každým dobrým hereckým výkonem, 
za výběrem a realizací inscenace 
stojí režisér. Jeho vize, akcenta-
ce tématu a použité výrazové 
prostředky jsou nezaměnitelné 
zejména u komediálního žánru. 
Novým oceněním jsme proto 
chtěli oboru režie vyjádřit náležitý 
respekt,“ odůvodnila navýšení 
festivalových cen dramaturgyně 
Jana Uherová. raSb.
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VýSLeDKy 18. ROČNíKu FeSTIVALu

KOMeDIe ROKu 2017
sue townsendová / tajný deník adriana Molea ve věku 13 a ¾
Úprava a režie Miroslav hanuš divadlo v dlouhé, Praha
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nejlePší Ženský herecký výkon
kaMila sedlárová v roli dawn  
v komedii vincenc v režii Petra Štindla
klicperovo divadlo hradec králové

koMedie diváků
Jiří Janků – Petr Svojtka 
60’s aneb šedesátky
režie Petr svojtka
Městská divadla pražská, divadlo abc, Praha

cena Genia sMíchu 2018 – boleslav Polívka 
za neutuchající sílu komediálního talentu s přihlédnutím k postavě Burkeho v kultovním představení komedie 
Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho

cena odborné Poroty
rené Levínský 
dotkni se vesMíru a Pokračuj
režie hana burešová
Městské divadlo brno

cena studentské Poroty
natálie kocábová / Pohřeb aŽ zítra
režie daniel hrbek
švandovo divadlo na smíchově, Praha

cena za nejlePší reŽii
hana burešová za režii komedie  
dotkni se vesMíru a Pokračuj
Městské divadlo brno

nejlePší MuŽský herecký výkon
Petr štěPán jako ing. bohumil Plánovský, Ph.d. 
v komedii dotkni se vesMíru a Pokračuj 
v režii hany Burešové Městské divadlo brno
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PřeDSkokaneM feStivaLU BYLa i LetoS kULiČkiáDa SMíchU 
v MaLé haLe tiPSPort arenY, Do JeJíž SoUtěže Se S vervoU PUS-
tiLa i Petra JaneČková.

kažDá SoUtěžní koMeDie Má Svého Patrona. koLeGY Z DivaDLa 
v DLoUhé PřiJeLa PoDPořit Dana BatULková, kteroU na JeviŠtě 
UveDL ZDeněk rUMPík.

feStivaL Je PříLežitoStí k MiLýM SetkáníM! S roManoU 
chvaLovoU Si JeDno takové UžiLa Jana hanUŠová, taneČnice 
a choreoGrafka, ManžeLka herce MiroSLava hanUŠe.

SoUtěžní týDen na MaLé Scéně PřeDZnaMenaLa také PreMiéra 
ČeSko-francoUZSkého ProJektU S PíSněMi kaBaret: LáSka 
v Paříži.

feStivaL Si nenechaLa UJít ani viLMa ciBULková, kteroU nefor-
MáLníM roZhovoreM DivákůM PřiBLížiLa DaGMar novotná.

feStivaLové PUBLikUM PřiJeLa PoZDravit také Dana 
Morávková, kteroU PřeD DivákY DoProvoDiLa LíDa vLáŠková. 

LeTOŠNí GRAND FeSTIVAL SMíCHu
Ve FOTOGRAFIíCH MICHALA KLíMy
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cenU Genia SMíchU 2018 Si v PřeDStihU PřevZaL BoLeSLav 
PoLívka, Jenž Se DíkY Své vYtíženoSti BohUžeL neMohL ÚČaSt-
nit ZávěreČného GaLaveČera SMíchU.

SvýM hUrónSkýM SMícheM a někoLika vtiPY DivákY i Svého 
neMéně vtiPného PřeDřeČníka aLexanDra PoStLera PoBaviLa 
PavLa toMicová. 

hLavní feStivaLovoU cenU oD MiniStra kULtUrY v DeMiSi 
iLJi ŠMíDa PřevZaL aUtor hUDeBního naStUDování koMeDie 
Z DLoUhé MiLan PotoČek a režiSér inScenace a MoDerátor 
GaLaveČera MiroSLav hanUŠ.

Po roZDání vŠech cen MYŠLenkU GranD feStivaLU SMíchU 
chváLiL také PřeDSeDa herecké aSociace onDřeJ kePka.

herci ŠvanDova DivaDLa Si Za koMeDii PohřeB až Zítra 
vYSLoUžiLi neJen DLoUhotrvaJící DěkovaČkU, aLe nakonec 
i cenU StUDentSké PorotY.

řeDiteL DivaDLa Petr DohnaL PřeD ZrakY Diváků ZávěreČného 
GaLaveČera SMíchU PoDěkovaL DraMatUrGYni feStivaLU Janě 
Uherové.

fotogalerii z průběhu Celého festivalu NalezNete Na www.FeSTIVALSMICHu.Cz.
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Festival očima odborné poroty

Letošní již 18. ročník GranD festivalu smíchu se dá bez nadsázky 
považovat za dospěle vyzrálý. odborná porota zhlédla sedm inscenací 
ze všech koutů naší divadelní republiky, a to ve velmi pestré žánrové 
paletě. Během nabitého týdne byly k vidění hudební retro komedie, 
konverzační komedie i situační komedie. i přes jednoznačné zaměření 
festivalu se v programu objevily kousky, které rozhodně nepřinesly 
jenom veselí a humor. Z některých černých komedií, dalo by se říci až 
tragikomedií, šel v závěru častokrát mráz po zádech a smích se měnil 
v zamyšlení i pláč.

těžko říci, zdali šlo o náhodu, 
nebo přísný dramaturgický výběr, 
ale ani jedna z uvedených her 
nebyla starší třiceti let. Z pohledu 
tisíců let světové dramatiky by 
se tedy dalo s nadsázkou hovořit 
o dramatických „novinkách“. 
ať už mluvíme o textech, které 
vznikly přímo pro dané divadlo 
(hra natálie kocábové Pohřeb 
až zítra ze Švandova divadla na 
Smíchově či crazy retro muzikál 
Jiřího Janků a Petra Svojtky 60’s 
aneb šedesátky z Městských 
divadel pražských – Divadla 
aBc), nebo hrách, které danou 
inscenací uvedlo divadlo v české 
premiéře (torben Betts: vincenc 
klicperova divadla hradec králo-
vé). o novince by se dalo hovořit 
i v případě inscenace „vědecké“ 
komedie rené Levínského dotkni 
se vesmíru a pokračuj Městské-
ho divadla Brno.

ke slovu přišly také adaptace 
původně nedramatických textů. 
Dramatizace kultovní knihy Sue 
townsendové tajný deník adriana 
Molea ve věku 13 a ¾ Divadla 
v Dlouhé či divadelní podoba 
formanova skvělého filmu hoří, 
má panenko! v podání místního 
souboru východočeského divadla. 
Z oblasti již několikrát ověřených 
textů přivezl soubor komorní scény 
aréna ostrava inscenaci obraz 
francouzské autorky Yasminy rezy.
Při sledování prvního festivalového 
představení si nelze nevzpo-
menout na jednu z nejlepších 
českých her – Stroupežnického 
naše furianty. hoří, má panenko! 
(vČD) nemá samozřejmě její stavbu 
a dramatické a literární kvality, 
ale v kresbě jednotlivých figurek, 
jejich vztahů a situací, v nichž 
se často neplánovaně ocitají, 
se jí daří vytvořit živý a vlastně 

zcela současný obraz české 
společnosti. herecké ztvárnění 
jednotlivých postav se pohybuje od 
jednoznačně načrtnutých typů až 
k téměř realistické drobnokresbě 
a dohromady skládá živou a v prů-
běhu představení se proměňující 
pospolitost. třešničkou na dortu 
je pak obsazení šestaosmdesátile-
tého herce vlastimila Čaňka, který 
na jeviště přináší nejen věkovou 
autenticitu, ale také určitou míru 
patosu, jimiž lze poměřovat pino-
žení ostatních postav.
necelý rok po premiéře v národ-
ním divadle Praha uvedlo Městské 
divadlo Brno komedii rené 
Levínského z vědeckého prostředí 
dotkni se vesmíru a pokračuj. 
režisérce haně Burešové se doko-
nale podařilo na jevišti zpodobnit 
vzdálený záhadný svět vědy, 
který se nám smrtelníkům zdá tak 
neproniknutelný, a současně vy-
kreslit jednotlivé „vědátory“ velmi 
lidsky se všemi jejich slabostmi, 
obsesemi a libůstkami.
Divadlo v Dlouhé dovezlo dra-
matizaci slavné britské novely 
o strastech a slastech dospívání ve 
výsostné muzikálové podobě. tajný 
deník adriana Molea ve věku 
13 a ¾ je příjemná podívaná v os-
trém retro stylu 80. let. k příběhu 
lehce vyšinuté rodiny Moleových 
vybral a přebásnil režisér Miroslav 
hanuš tucet dobových hitů, které 
zaujmou nejen kongeniálními texty, 
ale plně ukáží hudební vybavenost 
souboru. a to nejen v pěvecké 
rovině, ale též instrumentální.
Soubor klicperova divadla hradec 
králové na festivalu představil sou-
časnou britskou komedii vincenc 
o neochotě poslouchat druhé, 
o netoleranci, o dávných ambicích 
a předsudcích, kterou nastudoval 
v české premiéře.
hra Yasminy rezy obraz (komorní 
scéna aréna ostrava) obsahuje ně-
kolik témat, od vztahu k modernímu 
umění až ke vztahům mezilidským. 
režisér vojtěch Štěpánek sice za-
choval lehkost a vtip textu, ale nešel 
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vstup do dospělosti bývá podstatným zvratem v životě jedince. S přibývajícími zkouškami z dospělosti 
totiž přestává veškerá legrace a bezstarostnost a nastává krutá realita a letargie. Bohudík i na tyto 
životní kalvárie existuje jeden velmi účinný lék – humor. Jeho koňskou dávku každoročně naordinovalo 
pardubickým divákům sedmnáct ročníků GranD festivalu smíchu. avšak s letošním rokem dohonil zub času 
i samotný festival, jenž sám překročil práh dospělosti. a tak bylo velice zajímavé pozorovat, jak se s touto 
krizí mladého věku dokázal skrze své stvořitele popasovat.

Zbraně, které dramaturgyně a láskyplná festivalová 
máma Jana Uherová použila proti prvním trudomysl-
ným vráskám, byly liftingově naprosto odzbrojující. 
Programová struktura 18. ročníku GranD festivalu 
smíchu totiž na jednu stranu sice dospěla a přinesla 
současná společenská témata, jež spíše tíží, než 
těší, ale zároveň si ponechala uvolněnost, hravost 
a příjemný, inteligentní humor, jenž z těchto témat 
udělal zábavnou podívanou. Z tohoto důvodu bylo 
letos velice obtížné vybrat pouze jednoho vítě-
ze, který by si převzal cenu studentské poroty. 
Původních adeptů na toto význačné ocenění bylo 
v mém případě hned několik, neboť letošní ročník 
byl co do kvalitního provedení komedií opravdu 
silný a originální. Pro názornost mého nelehkého 
rozhodování jsem vybrala alespoň tři inscenace, na 
kterých laskavému čtenáři demonstruji svízelnou 
úlohu porotce.
Zahajovacího Černého Petra si vytáhl domácí soubor 
s původně filmovou komedií hoří, má panenko! 
a i v této nevýhodné pozici připravil pro další sou-
těžní představení horké chvilky. 
režisér Petr novotný je velice zručným strůjcem 
jevištních příběhů, a proto dnes už legendární filmo-
vá látka neztratila přenesením na divadelní prkna 
východočeského divadla ani zrnko pelu ze své do-
konalosti. a přestože formanova všem velmi dobře 
známá předloha nedává inscenátorům příliš prostor 
pro vlastní výrazné, či dokonce opačné pojetí, tato 
inscenace přinesla mnoho zajímavých drobných 

nápadů, jež krásně dokreslily absurdní atmosféru 
hasičského bálu i maloměstských charakterů. Jed-
notlivé figurky v podání pardubického souboru byly 
pečlivě vystavěné a s lehkostí zahrané. �  

po textu přímočaře komediálně. 
Přesně vycítil, že pod pronikavým 
autorčiným pohledem na mužské 
slabosti se skrývá vážný pohled na 
cenu přátelství i na životní hodno-
ty vůbec. v této své interpretaci 
textu se mohl opřít o velmi dobré 
herce, Marka cisovského, alberta 
Čubu a Josefa kalužu.
razantní vztahová tragikomedie 
Švandova divadla na Smíchově Po-
hřeb až zítra plná energie, napětí 
a přímosti, s ostrým autentickým 

jazykem jejích postav zaujala svou 
palčivou aktuálností. inscenátoři 
se nebáli zdůraznit vyhrocenost 
situací kolem jedné zvláštní rodiny. 
nápaditá scénografie spolu s vyrov-
nanými hereckými výkony oslovily 
diváky v sále i odbornou porotu.
celý festival zakončila rozverná 
muzikálová retrokomedie 60’s 
aneb šedesátky z Městských di-
vadel pražských. autorská hudební 
komedie, i přes malinko zdlou-
havý start, strhla diváky svou 

nevázaností, hravostí a rozver-
ností v hereckých výkonech 
i funkční scénografii.
S velkou radostí pak musím kon-
statovat, že ani jedna z uváděných 
komedií nesahala k lacinému 
humoru, k bulvární a hrubé ko-
mice. nemířily „pod pás“. Je tedy 
vidět, že se stále umíme pobavit 
inteligentním vtipem, vkusně 
a nepodbízivě.

Miroslav ondra,  
předseda odborné poroty
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m. kopeCká, t. blažková, k. pleŠková a t. koŠťálová, foto m. klíma

členky studentské poroty nás na závěr fes-
tivalu potěšily moc milou básní, která také 
shrnuje pardubický týden smíchu a kterou si 
rozhodně nemůžeme nechat jen pro sebe…

v pondělí jsme zahájili, 
domek starci podpálili. 

hoří, panenko moje, 
zloděj bez lístku neexistuje. 

v úterý jsme štěpili genom. 
Začlo to octomilkou jenom.

Skončilo to u embrya, 
celkově to bylo prima. 

Po deníku adriana Molea, 
připadala jsem si jako moula. 

Dávali jsme žrádlo psovi
a s holkama zpívaly jsme

nechoď, láska bolí. 

vincenc byl kocour z předměstí, 
stalo se mu velké neštěstí. 
Dobrá trefa, těžký kámen, 

s kocourkem je navždy ámen. 

Já jsem já a ty jsi ty, 
pánové zahráli nám na city. 

Přijeli až z ostravy 
a všechny ženy dostali. obraz. 

v sobotu jsme zjistili, 
že jsme špatně volili. 

imigranti jsou už všude, 
pohřeb až zítra bude. 

na závěr pak o krok zpátky, 
navštívili jsme šedesátky. 

hippie, sex a muzika, 
trsali jsme z publika. 

a teď už je to tady moje, 
Švando, za nás – je to tvoje!

vedle velmi podařených výkonů Martina Mejzlíka, Milana 
němce či Martiny Sikorové mě však nejvíce zaujal 
hostující vlastimil Čaněk v úloze bývalého předsedy 
sboru aloise Mádla. Jeho postava byla nejen roztomilá 
a vtipná, ale také dojemná. a především z ní dýchalo 
bájné čapkovské člověčenství. Za tento divácký zážitek 
panu Čaňkovi velice děkuji. 
Uprostřed týdne zazářil tajný deník adriana Molea ve 
věku 13 a ¾ Divadla v Dlouhé. tentokrát knižní předlohu 
přetavil režisér Miroslav hanuš do zábavné retrokomedie 
pro celou rodinu. nelehké životní peripetie puberťáka 
adriana podal s lehkostí a bez dětského pitvoření Martin 
Matejka. vedle hereckých zbraní disponuje Divadlo 
v Dlouhé také zbraněmi hudebními, které byly trefou 
do černého. velkého úspěchu i odezvy se tak od diváků 
dostalo zejména populárním světovým hitům, jež velmi 
zdatně a především vtipně Miroslav hanuš přetextoval.
vrcholem soutěžní sekce GranD festivalu smíchu se pro 
mě nakonec stalo sobotní představení Švandova divadla 
na Smíchově Pohřeb až zítra. Z původních obav se totiž 
vyklubala naprosto bravurně vystavěná sarkastická 
černá komedie. Semínko úspěchu zasela už natálie 
kocábová svým textem, který se nebojí být nekorektní 
a ironicky glosovat současné politické a společenské 
jevy. Dramatička má zkrátka dar tnout do živého a ještě 
u toho být vtipná. až groteskně pravdivou večeři pak 
zrežíroval Daniel hrbek, jenž vytěžil také veškerý potenci-
ál z celého hereckého obsazení. v neposlední řadě rovněž 
nelze nezmínit působivou a zároveň do detailu funkční 
výpravu Jozefa hugo Čačka a skvělou hudbu Michaely 
Polákové.
ve výčtu kladů nejen těchto vybraných představení, ale 
i dalších soutěžních komedií bych mohla nadále pokračo-
vat, avšak blížící se spodní okraj stránky mi to již nedovolí. 
na závěr bych proto chtěla jen dodat, že soutěžní i dopro-
vodný program jubilejního 18. ročníku GranD festivalu 
smíchu mi nejen od smíchu prohloubil mé vlastní vrásky, 
ale také přinesl zajímavé náměty na přemýšlení. co víc si 
tedy přát? festival slaví a diváci se baví!

tereza Blažková,  
předsedkyně studentské poroty

on
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na konci ledna byly v Divadle viola 
vyhlášeny nominace na letošní 
ceny thálie, které už pětadvacet 
let uděluje herecká asociace 
a které budou slavnostně předány 
24. března v národním divadle. na 
tiskové konferenci slovo dostali 
předsedové jednotlivých porot – 
Jana Paterová za činohru, Zbyněk 
Brabec za operu, roman vašek za 
balet a jiné tanečně-dramatické 
žánry a Zdeněk Barták za muzikál, 
operetu a jiné hudebně-drama-
tické žánry, aby zdůvodnili své 
nominace a ocenili výkony nejen 
24 nominovaných umělců, ale také 
upozornili na skvělé jevištní výkony 
umělců v tzv. širších nominacích. 

a právě do širší nominace byla 
vybrána jindra janoušková 
za ztvárnění role ines v komedii 
třikrát život, kterou nastudoval 
režisér Milan Schejbal. Jindra se 
tak už podruhé přiblížila těmto 
významných hereckým oceněním, 
v roce 2016 neproměnila užší no-
minaci za roli Marthy v inscenaci 
kdo se bojí virginie Woolfové? 
v režii Petra novotného. Letos to 
tedy bohužel znovu „neklapne“, 
ale i širší nominace je ohromným 
úspěchem. Gratulujeme!
 raS

� j. jaNouŠková v komedii TřIKRáT žIVOT,  
 foto i. mičkal

JINDRA JANOuŠKOVá  
ByLA OPěT BLízKO CeNě THáLIe

vedle klasického či seniorského předplatného v tomto 
roce znovu otevíráme i výběrový abonentní cyklus 
(sk. G), který nabízí čtyři tituly z repertoáru Městského 
divadla. hracími dny pro toto speciální předplatné jsou 
buď pátek, nebo sobota, představení začínají vždy v 18.00 
hodin. výběrové abonmá v roce 2018 uvede muzikálovou 
komedii kvítek z horrroru, tanečně-hereckou inscenaci 
jako průřez dějinami Československa tančírna, proslulé 
drama vášní othello a brilantní situační komedii ze života 
z postele do postele – tento divácký hit abonenti uvidí 
již v sobotu 24. března.  
Pokud vám nevyhovují večerní termíny představení, 
můžete využít doPolední PředPlatné (sk. D), které 
je určeno především seniorům, ale nejen jim, samozřejmě 
i všem ostatním zájemcům, kteří by rádi navštěvovali 
divadlo v dopoledních hodinách. Představení začínají 
v 10.00 hodin ve všední dny. abonenti tohoto cyklu 
během roku zhlédnou pět žánrově rozdílných inscenací 
– výše zmiňované tituly z postele do postele, kvítek 
z horrroru a tančírna, které doplní milostný thriller 
až na věky s hostujícím Ladislavem frejem a působivé 
zpracování raisova románu kalibův zločin. 
Podrobnější informace naleznete na webu divadla 
www.vcd.cz, kde si předplatné můžete i on-line zakoupit 
nebo objednat. raS

MIMOřáDNé ABONeNTNí CyKLy
p. jaNečková a m. NěmeC v komedii z POSTeLe DO POSTeLe,  
foto j. sejkora
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Pro poslední scénické čtení této sezóny jsme vybrali jednu 
z nejnovějších her významného německého dramatika rolanda 
schimmelpfenniga, která měla v berlíně premiéru v roce 2011 
a u nás doposud nebyla uvedena. výběr to byl tentokrát vskutku 
bleskový. když postupně „načítám“ světové dramatické novinky, 
dělám si dvě až tři (elektronické) hromádky – na jednu odkládám 
ty, které mě nezaujmou nebo se nedají realizovat, na další takové, 
ke kterým se třeba ještě někdy vrátím, a na poslední (bohužel 
nejmenší hromádku) ty nejlepší, o kterých doufám, že našemu 
cyklu inprojektů budou jednou slušet. hra čtyři světové strany 
se v té poslední hromádce moc dlouho „neohřála“. naposledy 
jsme o ní mluvily s kashou jandáčkovou, režisérkou a autorkou 
textu posledního scénického čtení. když jsem ji tedy „jako dalšímu 
v pořadí“ nabídla režisérovi norbertu závodskéMu, připra-
vena absolvovat obvyklé společné uvažování nad titulem, které 
často zahrnuje diskusi nad desítkami současných textů, velmi mě 
překvapilo, když okamžitě souhlasil s první nabídkou. a tak jsem 
moc ráda, že můžeme náš cyklus scénických čtení doplnit o tak 
kvalitní, výrazně poetický text s důmyslnou dramatickou stavbou, 
který je současný i mytický zároveň, jelikož novodobou antickou 
tragédii nepíší světoví dramatici každý den. 

s norbertem, studentem posledního ročníku magisterského studia 
režie na katedře činoherního divadla daMu, jsme si povídali na 
začátku února, tedy téměř dva měsíce před zahajovací zkouškou. 
náš rozhovor budiž opět pozvánkou pro všechny, které zajímá 
současná světová dramatika a svěží mladistvá režie. Po předsta-
vení opět následuje diskuse s tvůrčím týmem, které se zúčastní 
i překladatel hry, dramaturg a současný ředitel pražského divadla 
na zábradlí Petr štědroň.

když jsem se před tebou zmínila 
o schimmelpfennigově hře čtyři 
světové strany, dozvěděla 
jsem se, že je to vlastně tvoje 
„srdcovka“. Proč? kdy a jak jsi 
hru objevil? 
to byl první rok mého studia na 
DaMU, takže 2014. Společně 
s jedním studentem scénografie 
jsme měli chuť dělat něco i mimo 
školu. Četli jsme kvanta a kvanta 
her, povídek, románů, ale stále 
jsme nemohli najít něco, na čem 
bychom se oba shodli. Pak se mi 
do rukou dostal text Čtyři světové 
strany a musím říct, že oba jsme 
byli nadšení. nedokázali jsme 
mluvit o ničem jiném. Pamatuju si, 
jak jsme si během léta udělali výlet 

k přehradě olešná ve frýdku-Míst-
ku (tam žije má rodina) a na tamní 
louce rozebírali text. na každé 
stránce jsme objevili něco, třeba 
jen repliku, která spustila hodinu 
všemožných interpretací a asocia-
cí. nešlo to zastavit. Byli jsme te-
prve na desáté stránce, když nám 
došlo, že sedíme už v naprosté 
tmě. Dodnes si to vybavuju. něco 
tak intenzivního jsem v divadle od 
té doby nezažil. opravdu nádherný 
text. nerozluštitelný rébus!

vznikla tehdy i nějaká režijní 
koncepce nebo konkrétní před-
stava o budoucí inscenaci? 
Přiznám se, že slovo koncept, 
respektive koncepce, nemám rád. 

nejsem typ člověka, který sedí 
doma a připravuje si náčrtky s ro-
zestavěním osob a podobně. Mám 
rád asociační přístup k látce, 
baví mě nechat se tou hrou 
zavést na neznámá místa, klidně 
tam zabloudit, hledat pak cesty 
ven. takže moje první představa 
realizace byla taková, že jsem 
měl jen jeden konkrétní obraz 
v hlavě. nic víc. chtěl jsem, aby 
celá hra začínala v mlze. všechny 
ty postavy, jejich příběhy jsou na 
začátku ztracené, zamlžené, jako 
kdyby nic nebylo jasné a pevné, 
všechno je rozostřené a my 
sledujeme postupné zaostřování, 
které pro někoho musí skončit 
tragicky. Musí.

jak se po těch několika letech 
změnilo tvoje uvažování 
o inscenaci? také s nezbytným 
přihlédnutím k tomu, že půjde 
o scénické čtení? Máš s tímto 
žánrem nějaké zkušenosti? 
nemám za sebou velké množství 
scénických čtení. o to více se 
těším na to naše. hru jsem od 
roku 2014 nečetl, až teď, když jsi 
mě oslovila s nabídkou spoluprá-
ce. Spoustu věcí už vidím jinak. 
ale prvotní pocit po dočtení 
(a taky ta mlha!) zůstal stejný. 
navíc formát scénických čtení 
je nastaven tak, že vše musí 
proběhnout rychle, impulzivně, 
je to takový okamžitý výdej, což 
si myslím, že textu bude slušet. 
Dál nevím nic. Zkrátka ideální 
začátek!

ani o scénickém řešení – scé-
nografii? 
Scénografie? Určitě nebude bílá, 
určitě tam nebudou platformy, 
praktikábly, nic hranatého tam 
nechci! Čtyři světové strany, zní 
to sice geometricky, ale od začát-
ku cítím, že ta hra je oblá.

Perseus a Medúza  
21. století
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aktuálně máš za sebou pre-
miéru vlastní adaptace berg-
manovy filmové povídky šepoty 
a výkřiky v disku, předtím jsi 
tamtéž dramatizoval a režíro-
val dostojevského běsi. baví tě 
adaptace původně „nedivadel-
ních“ látek? 
Baví, ale chci od dramatizování 
pauzu. nutně! celý ten proces vy-
žaduje šíleně moc času a energie. 
nezbývá pak tolik na samotné 
zkoušení. Bohužel se však nestá-
vá často, že by mě zaujal nějaký 
současný text. naposled mi 
brnění v mozku způsobil snad jen 
Peter handke a jeho Die Unschul-
digen, ich und die Unbekannte 
am rand der Landstrasse. teď mi 
došlo, že má dost společného se 
Čtyřmi světovými stranami. to asi 
nebude náhoda.  
ale abych se ještě vrátil k těm 
dramatizacím. rozhodně se jim 
chci nadále věnovat, ale potře - 
buji mít na to dostatek času. 
nedělat nic pod tlakem. a te-
prve až budu mít pocit, že jsem 
s výsledkem naprosto spokojený, 
začnu oslovovat herce a hledat 
prostory.

témata tvých posledních 
inscenací jsou, řekněme, vcelku 
ponurá. jaká témata obecně 
tě v divadle jako tvůrce nejvíc 
zajímají? co chceš lidem svými 
inscenacemi sdělovat? 
Ponurá jsou na první přečtení, 
zhlédnutí. Přitom zrovna Běsi 
jsou i vcelku vtipným románem. 
Je tam celá řada absurdních 
momentů, jiskří to ironií. Je 
pravda, že my jsme se společně 
s dramaturgyní katkou Slezá-
kovou rozhodli akcentovat jiná 
témata, linie. a Šepoty a výkřiky 
nejsou v našem podání, na rozdíl 
od filmu (nic proti filmu, je dech 
beroucí!), natolik meditativní, 
zatěžkané, myslím, že je tam řada 
situací, kdy se divák může lehce 
pousmát, aby mu ten úsměv vzá-
pětí zamrzl. to mě baví. takovéto 
okamžiky! nejednoznačnosti! 
a těch témat, co mě zajímají, je 
celá řada. Zrovna teď mě fascinují 
vnitřní hranice člověka a to, jak 
agresivně si je brání.

v jednom rozhovoru z doby, kdy 
jsi začínal studovat obor režie 
a dramaturgie na daMu, jsi řekl, 
že by ses chtěl vrátit do Frýd-
ku-Místku, kde jsi hrál a později 
režíroval v několika amatér-
ských souborech. tehdy jsi měl 
ambici se po dokončení studií 
vrátit a založit tam divadelní 
soubor. jaké jsou tvé plány teď 
s odstupem téměř pěti let? Máš 
i nějaké pracovní nabídky? 
Mám chuť se po pěti letech 
vrátit na ostravsko. chodit obřím 
Mariánským náměstím, věčně 
prázdným, protože všichni jsou 
zalezlí v knajpách nebo nákup-
ních centrech. Potkávat staré 
přátele. nakupovat v antikva-
riátu fiducia. Zkusit se napojit na 
ostravskou divadelní scénu, která 
je velmi specifická a netuctová. 

frýdek-Místek beru jako místo, 
kam ještě nepřišel ten správ-
ný čas se vrátit. třeba se to 
změní. to město by si ale divadlo 
zasloužilo! ale vykládejte to 
radnici, která má raději akvaparky 
a dopravu po městě zdarma. Jo 
a ty nabídky, nějaké se rýsují, ale 
zatím nemůžu mluvit konkrétněji. 
no vidíš, a to mi naši vedoucí roč-
níku – profesorka Daria Ullrichová 
s režisérem Janem nebeským – 
vždy říkali, že divadlo je o konkrét-
nostech. anh 
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KuNěTICKá HORA 
JIž LáKá NA LeTNí PřeDSTAVeNí

Při pohledu z okna mnohé z nás pravděpodobně ještě 
nenapadne shánět místa na divadelní představení 
pod širým nebem, jenomže až přijdou slunné dny 
s teplými nocemi, může být na koupi vstupenek už 
pozdě. vyprodat rozměrný amfiteátr na vyhlídce ku-
nětické hory nebývá až tak snadné, proto jsme před-
prodej vstupenek na letošní květnové, červnové 
i červencové večery pod hvězdami již spustili. 
a k naší velké radosti je o ně opět obrovský zájem! 
Proto připomínáme, abyste si přišli vybrat včas…

Letos se do magického prostoru pod hradem navrátí 
veleúspěšná pohádková inscenace pro celou rodinu 
kráska a zvíře s veronikou Čermák Mackovou 
a Josefem Láskou v titulních rolích. režisér Petr 
novotný si k inscenování hrubínova básnického 
zpracování starofrancouzské pohádky přizval Michala 
hrůzu, jenž do hry složil scénickou hudbu a napsal 
písně, které sám i nazpíval a které jsme při příleži-
tosti premiéry vydali na cD. o úspěchu naší „krásky“ 
svědčí dvojnásobné vítězství v divácké anketě 
o nejoblíbenější inscenaci roku (za předloňský i loň-
ský rok), vloni se navíc stala i nejnavštěvovanějším 

titulem východočeského divadla, během roku 2017 
ji zhlédlo 13 752 diváků! kunětická hora ji v létě 
nabídne 24., 25., 26. a 31. května a 1. a 2. června 
tradičně od 20.30 hodin.

v pohádkovém duchu se ponese i letošní novinka 
na kunětické hoře. režisér Marián Pecko zde na 
konci sezóny nastuduje bláznivou veselohru král 
jeleneM slavného barokního komediografa carla 
Gozziho, mladšího souputníka carla Goldoniho. těšit 
se můžete na komedii o důvěřivém a naivním králi, 
jeho zlotřilém ministrovi, ale také o velikém mágovi 
a astrologovi, jenž se promění v papouška… Zárukou 
skvělé zábavy je nejen jméno režiséra, mimořádně 
humorné situace a exotický námět, ale v neposlední 
řadě i obsazení hlavních rolí, které ztvární Milan 
němec a Ladislav Špiner. Premiéry jsou naplánovány 
na 16. a 17. června, reprízy pak na 22., 23., 24., 29. 
a 30. června a 1. července rovněž od 20.30 hodin.

kouzelné večery na hradní vyhlídce jsou svou jedineč-
nou atmosférou zcela výjimečné a neopakovatelné, 
přijďte si je s námi užít.  raS

PohLeD na ScénU Diváckého hitU kráska a zvíře, foto J. faUkner
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v roce 1962 na popud Mezinárod-
ního divadelního ústavu vyhlásilo 
UneSco 27. březen (den zahájení 
přehlídky Divadlo národů v Paříži) 
jako světový den divadla. Jeho 
smyslem a cílem je vést divadelníky 
na jevištích i obecenstvo v sálech 
k zamyšlení nad posláním a úlohou 
divadla a vyjádřit solidaritu diva-
delníků celého světa.
Při této příležitosti je každoročně 
vyzvána některá z význačných 
osobností ze světa kultury, aby 
se podělila o své úvahy o diva-
dle. vzniklý text známý jako tzv. 
Mezinárodní poselství se poté 
překládá do více než 20 jazyků 
a 27. března předčítá pro desítky 
tisíc diváků před představeními 
v divadlech na celém světě. Provo-
lání již sepsali např. Jean cocteau, 
arthur Miller, Laurence olivier, eu-
gène ionesco, Peter Brook, richard 
Burton, edward albee a v roce 
1994 i václav havel. Letos v roce 

70. výročí založení Mezinárodního 
divadelního ústavu bude autorů 
poselství více – za každý kontinent 
jeden, konkrétně za evropu to bude 
anglický herec, spisovatel, dra-
matik a režisér simon Mcburney, 
který v roce 1983 spoluzaložil 
společnost complicité.

Dnu divadla předchází světový 
den divadla pro děti a mládež, 
který se slaví 20. března. 
východočeské divadlo se k oslavám 
samozřejmě připojí a 27. března 
před představením rasputina si 
svátek všech divadelníků i milovní-
ků divadla také připomene. raS

VýCHODOČeSKé DIVADLO SI PřIPOMeNe  

SVěTOVý DeN DIVADLA

jelikož všechna zvířátka našich herců a členů uměleckého souboru už promluvila, po více než roce 
a půl se loučíme s naší mazlíčkovskou rubrikou. Poslední slovo má nyní amy krysaříková jindry 
janouškové a Petra dohnala.  anh

AMy: NejŠťastNějŠí jsem, když mě Někdo Chová a hladí. takže kdybyste mě hledali, jsem vždy Na klíNě.

Když němé tváře promlouvají
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s Proustovým dotazníkem se statečně popral 
i zdeněk ruMPík, herec až za hrob a „nimrod“ 
tělem i duší, ten, jenž zásobuje divadlo nejen 
zvěřinou, ale i mladými talenty ze svého Mladého 
divadelního studia laik. anh

čeho si nejvíce ceníš 
u přátel? 
Dá se s nimi jít i na pivo.

Pro které chyby máš 
největší pochopení? 
Pro lidské.

kde bys nejraději žil? 
v lesích na kraji jezera.

kdo je tvým největším 
fiktivním hrdinou? 
James Bond.

a hrdinkou? 
Mata hari.

jaká je tvá oblíbená 
činnost? 
Myslivost.

z čeho máš největší 
strach? 
Z nemoci a osamění.

jaká vlastnost ti na 
sobě nejvíc vadí? 
emoce.

jakou vlastnost nejvíc 
odsuzuješ u druhých? 
Sebestřednost.

jak si představuješ 
dokonalé štěstí? 
ale to přece neexistuje!

jak bys chtěl zemřít? 
na jevišti.

jaká je tvoje nejvýraz-
nější vlastnost? 
tolerance.

kdo jsou tví hrdinové 
v reálném životě? 
Dobří lékaři.

jakou historickou osob-
nost nejvíc obdivuješ? 
Winston churchill.

tvůj nejoblíbenější 
hudební skladatel? 
Wolfgang amadeus 
Mozart.

a spisovatel? 
Scott Mariani.

jaký je tvůj nejoblíbe-
nější pták? 
Bažant a na talíři.

nejoblíbenější barva 
a květina? 
Zelená a orchidea.

jakou vlastnost máš na 
sobě nejradši? 
nejsem narcis.

kdybys nebyl sám 
sebou, kým bys chtěl 
být? 
fořtem.

co je podle tebe nejhor-
ší utrpení? 
Ztráta dítěte.

co ti vadí ze všeho 
nejvíc? 
arogance.

jaká jsou tvá oblíbená 
jména? 
hana, Daniel, Dominik, 
Lucie, antonín, David, 
Magdalena, Matěj.

Otázky 
Marcela 
Prousta
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jaký je momentální 
stav tvé mysli? 
nirvána.

nejodpudivější historic-
ká postava? 
Joseph Goebbels – mozek 
fašistické ideologie.

nejoblíbenější jídlo 
a pití? 
Zvěřina v jakékoliv úpra-
vě, bílé víno.

čeho si nejvíc ceníš 
u mužů? 
chlapáctví.

a u žen? 
ženskosti.

která reforma ve svě-
tové historii podle tebe 
změnila svět? 
Povinná školní docházka 
za Marie terezie.

jaké je tvoje životní 
motto? 
„Člověk se mýlí, dělá 
chyby, ale chyba ho  
ještě nemusí zničit,  
když je dost moudrý,  
aby se zastavil.“  
(Sofokles)

s j. kalužNým a m. mejzlíkem v HOří, Má PANeNKO!, foto m. klímas l. ŠpiNerem v OTHeLLOVI, foto j. faukNer
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téměř před rokem jsme vás informovali o přípravách 
rodinného muzikálu shrek, jenž se díky východočes-
kému divadlu, které zakoupilo práva k uvádění tohoto 
celosvětově úspěšného titulu, již brzy objeví na 
českých divadelních prknech, potažmo stadionech.

Muzikál se po slavnostních premiérách ve východo-
českém divadle představí na turné po celé republice, 
které odstartuje 21. dubna v pražské tipsport areně, 
a následně i v divadle hybernia.

Pardubické uvedení je naplánováno na víkend 
14. a 15. dubna, kdy vzhledem k rozměrnosti scény 
diváci uvidí upravenou komornější verzi (nikoli původně 
avizovanou koncertní verzi!) muzikálového hitu pro 
celou rodinu. Diváci tedy nebudou ochuzeni o množ-
ství originálních kostýmů ani o nápadité kulisy, které 
vytvářely naše dekorační dílny a krejčovna. k vidění 
budou také pohádkové masky z dílny davida šestáka, 
jehož můžete znát z pořadu tvoje tvář má známý hlas, 
či dračice v nadpřirozené velkosti, která bude jednou 
z nejdražších loutek na české muzikálové scéně. Show 
slibuje velkolepou podívanou plnou zábavy a kouzelnic-
kých efektů, které uchvátí všechny věkové kategorie. 
vstupenky na tato dvě výjimečná představení 
budou v prodeji od 1. března buď v předprodeji 
divadla, či on-line na webu www.vcd.cz.

Děj muzikálu vychází z prvního dílu filmové série 
o Shrekovi. kromě dobráckého zlobra Shreka (jiří 
zonyga nebo radim schwab) a fiony (ivana jirešová 
nebo radka Pavlovčinová) vystoupí i další známé po-
stavy, jako jsou například upovídaný osel, záludný Lord 
farquaad, Perníček, zamilovaná Dračice, Pinocchio či 
tři prasátka. hudební čísla doprovodí šestnáctičlenný 
živý orchestr pod vedením Františka štěrbáka.

autorem libreta a neuvěřitelně vtipných textů písní, 
kterých muzikál podle populárního animovaného 
filmu společnosti DreamWorks nabídne hned dvacet, 

je david lindsay-abaire, chytlavá hudba je z dílny 
jeanine tesori. Překladu pro českou produkci se 
chopil Martin Fahrner, bývalý dramaturg našeho 
divadla, který muzikál i objevil. režie se ujal roman 
štolpa, v Pardubicích známý svými režiemi divácky 
oblíbených muzikálů Sugar a Donaha!

rodinný komediální muzikál v originále shrek the 
Musical měl premiéru v roce 2008 na newyorské 
Broadwayi, odkud se velmi rychle rozšířil na jeviště po 
celém světě, hrál se nejen v Severní a Jižní ameri-
ce, ale i v evropě a asii. Legendární broadwayské 
provedení pod režijní taktovkou Jasona Moorea bylo 
navrženo na osm cen tony, včetně hlavní ceny pro 
nejlepší muzikál. nakonec proměnilo jedinou nominaci 
– za nejlepší kostýmy. avšak vzápětí při udílení cen 
Drama Desk award muzikál získal hned tři ocenění, 
mimo jiné za herecký výkon Briana d’arcy Jamese, 
jenž ztvárnil Shreka. raS

zAzPíVá POPRVé V PARDuBICíCH!
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toužebně očekávané jaro a s ním i návrat slunečných 
dnů přivítáme v divadelní galerii ve foyer výstavou 
obrazů jiřího šindlera, která bude slavnostně za-
hájena v sobotu 10. března před premiérou tančírny. 
Působivá díla malíře, jenž k nám zavítal ze soused-
ního hradce králové, si zde můžete prohlédnout do 
počátku dubna, kdy je vystřídají obrazy pardubické 
výtvarnice Jitky Píšové – Slavíkové. 
jiří šindler se narodil 4. března 1938 v Brně 
a je absolventem vyšší pedagogické školy, obor 
výtvarná výchova – čeština. od roku 1961 však žije 
v hradci králové, kde nejprve učil, později pracoval 
jako výtvarník v krajské galerii a okresním kulturním 
středisku. od roku 1977 až do dneška už působí na 
„volné noze“ jako malíř a grafik.
„Mám svůj svět, do kterého si nedám mluvit, ale rád 
v něm vítám každého, kdo třeba cítí, že v tom ostatním 
světě něco chybí, třeba i to ticho… Neprovokuji, 
nešokuji, takže jsem vlastně staromódní. Ale jsem 
staromódní uvědoměle,“ říká dnes o sobě.
tvorba Jiřího Šindlera se vyvíjela tak jako on sám. 
První léta jeho výtvarné činnosti se nesla ve znamení 
hledání a zkoušení. Zpočátku převládala abstrak-
ce, experimentoval s barvou i formou. v názvech 
i obsahu zaznívaly pocity odcizení, úzkosti – často 

se nechával inspirovat básněmi e. a. Poea. nebo se 
naopak vracel do utěšujících krajin dětství.
v 60. letech se v jeho díle objevila stylizace tvarů 
a výrazná plošnost. redukuje prostor do geomet-
rických ploch, z nichž vystupují plastické struktury. 
vzápětí se rodí zcela odlišné obrazy – nefigurální 
malba, jejíž charakter autor dotváří světelnými 
efekty, podkladovými emaily či vystupujícími reliéfy, 
což působí až spirituálně. Častým tématem se stávají 
zahrady, které skýtají mnohá tajemství umožňující 
snít, nechybí v nich však ani kus reality – zdi, okna, 
schody… 
v poslední době se Jiří Šindler často věnuje tématu 
hry. významy skrývá v šachových partiích, ukazuje 
symboliku lidských rolí. Zneklidňují ho soudobé civili-
zační procesy ohrožující člověka i kulturu.
Jiří Šindler je členem Unie výtvarných umělců v hrad-
ci králové – tvoří v oboru malba, grafika, plastika, 
mozaika, ex libris, knižní ilustrace i bibliografické listy. 
v roce 1998 byl oceněn kulturní cenou hradecká 
múza. vystavuje nejen v České republice, ale i v za-
hraničí, na svém kontě má přes 70 samostatných 
výstav. Svými obrazy je zastoupen v soukromých 
sbírkách a galeriích v anglii, rakousku, německu, 
Švédsku, Švýcarsku, francii a také na filipínách. raS

JIří ŠINDLeR Ve FOyeR
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ZřiZovateLeM vČD Je StatUtární MěSto ParDUBice
Za finanČní PoDPorY MiniSterStva kULtUrY Čr a ParDUBického kraJe

DivaDeLní ZPravoDaJ březen 2018 připravil: radek smetana design: alžběta harvanová
foto na titulní straně: m. mejzlík a l. mecerodová, z postele do postele, foto j. sejkora

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
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


