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Jan Musil o své draMatické prvotině

Zpívání v dešti Je podruhé inscenací roku

režisér vít vencl a Jeho roZbitý džbán
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divadelní ZpravodaJ >>> únor >>> 104. sezóna 2013/14



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. 
představeNí ozNačeNá symbolem l�l hrajeme bez přestávky. představeNí se zNačkou  uvádí ageNtura kometa.

únor
Městské divadlo

sobota 1. 19:00  a. Wing pinero / soudce v nesnáZích    

britská komedie spojující situační a konverzační komiku. Šarmantní vdova agáta se podruhé 
vdává a pro získání skvělé partie si neváhá ubrat ze svého věku pět let. až později si 
uvědomí, že bude muset zároveň lhát i o věku svého syna… hrají h. plecháčková, j. vápeník, 
m. anděl, p. Štorková a další. režie Š. dominik. Klicperovo divadlo Hradec Králové

Neděle 2. 19:00  p. Markov – M. Macourek – v. vorlíček - Z. bartoš    
 Jak utopit dr. Mráčka 
hravá adaptace známé filmové komedie. ve vlhkém pražském domě na břehu vltavy žije 
posledních sedm českých vodníků... hrají p. janiššová, p. vydarený, p. marek, j. Šimčíková 
a další. režie Š. dominik. Západočeské divadlo v Chebu

poNdělí 3. 20:00  Galavečer sMíchu    

zábavný večer s předáváním festivalových cen uvádí p. janečková s t. lněničkou 
a p. tomicová s l. Špinerem. v rámci programu zazní písně z jeptišek, zpívání v dešti a balady 
pro banditu. těšit se můžete i na zábavné a jedinečné veselé skoky a hosty z městského 
divadla brno či moravského divadla olomouc. to vše za přítomnosti kamer české televize.

středa 5. 19:00  Zpívání v dešti   koNeC 21:40 39. repríza

čtvrtek 6. 19:00  F. schiller / Marie stuartovna     c
dvě královny, které historické okolnosti postavily proti sobě, v silném příběhu, v němž jde 
o moc, spravedlnost, vyšší princip, ale i o srdce… a o život. v hlavních rolích l. sobotková 
a l. schreiberová. režie k. dušková. Horácké divadlo Jihlava

pátek 7. 19:00  balada pro banditu   koNeC 21:40 24. repríza  e 
sobota 8. 18:00  JMéno růže   koNeC 20:25 8. repríza t
úterý 11. 19:00  a Je to v pytli!   koNeC 21:10 15. repríza a
středa 12. 19:00  a Je to v pytli!   koNeC 21:10 16. repríza b
čtvrtek 13. 19:00  JMéno růže   koNeC 21:25 9. repríza F
pátek 14. 10:00  roZbitý džbán   veřeJná Generální Zkouška vG
  19:00  JMéno růže   koNeC 21:25 10. repríza  h
sobota 15. 19:00  roZbitý džbán   preMiéra p1
Neděle 16. 19:00  roZbitý džbán   preMiéra p2



středa 1 9. 18:00  roZbitý džbán    3. repríza X
čtvrtek 20. 18:00  poslední víkend   koNeC 20:20 19. repríza n
pátek 21. 10:00  a Je to v pytli!   koNeC 12:10 17. repríza d
sobota 22. 19:00  holky Z kalendáře   koNeC 21:40 25. repríza

Neděle 23. 19:00  i. dousková / darda   epilog u

adaptace závěrečné části volné trilogie knih o helence součkové, kterou nyní potkáváme už 
jako vdanou ženu, matku dvou dětí řešící krizi středního věku. hrají b. hrzánová, p. vacek, 
l. vlasáková a další. režie a. goldflam. Divadlo Na Jezerce, Praha

úterý 25. 19:00  roZbitý džbán    4. repríza k
středa 26. 19:00  don Juan    str. 23 derniéra koNeC 21:10 27. repríza v
čtvrtek 2 7. 19:00  charleyova teta   koNeC 21:30 32. repríza M
pátek 28. 10:00  cabaret   veřeJná Generální Zkouška vG
  19:00  bláZnivé nůžky   koNeC 21:45 115. repríza

Malá scéna ve dvoře

sobota 1. 17:00  J. tichá – J. netušil – M. kudláček / od a k b a Zase Zpět   
a potřebuje b, protože nikdy nedokáže být sám. b je kdokoli. a se probouzí a telefonuje b… 
a je a. Warhol a b jsou všechny ženy, které mu pomohly zabít čas. hrají N. kubínková 
a j. tichá. režie divadlo najt (supervize m. kučerová). Divadlo najt, Pardubice

Neděle 2. 15:00  u. hub / tučňáci na arše   
úsměvný biblický příběh o třech tučňácích, kteří přežijí potopu světa. hrají l. schreiberová, 
z. stejskal, j. Škrdla a t. otavová. režie k. dušková. Horácké divadlo Jihlava 

  20:00  václav koubek s doprovodnou kapelou   
jedinečný písničkář a harmonikář, spisovatel, herec i režisér v neopakovatelném večeru. 

poNdělí 3. 9:00  t. legierski – h. baroňová – p. Florián – M. hnátek    šk
 lili, dívka Z hvěZd 

  10:30  lili, dívka Z hvěZd    šk
interaktivní pohádka o dobrodružné cestě lili na planetu zemi. hrají h. baroňová 
a p. Florián nebo m. hnátek. režie t. legierski. Formela, Praha

  17:00  M. riml / seXy prádlo   
hra na pomezí sitcomu a konverzační komedie. alice a henry spolu žijí už pětadvacet 
let. jiskra v jejich krbu skomírá. Co je může udržet, aby zůstali spolu? hrají r. Chvalová 
a a. postler. režie a. doležal j. h. INprojekt Východočeského divadla Pardubice

sobota 8. 19:00  Jeptišky   koNeC 21:20 7. repríza p1c



čtvrtek 13. 19:00  Jeptišky   koNeC 21:20 8. repríza c1

pátek 14. 19:00  Jeptišky   koNeC 21:20 9. repríza e1

čtvrtek 20. 9:00  s. J. Maršak – F. hrubín / důM kočky Modroočky   šk

  10:30  důM kočky Modroočky   šk
veršovaná pohádková hra o síle přátelství. Nafoukaná kočka hostí ve svém domě bohaté 
sousedy, když ji však postihne neštěstí, nikdo z nich jí nepodá pomocnou ruku. Nakonec se 
jí ujmou chudá koťata, kterým ona sama odmítla pomoc… hrají členové Mladého divadelní-
ho studia LAIK. režie z. rumpík.

Neděle 23. 15:00  perný pernšteJnský den    str. 23 derniéra  koNeC 15:55

poNdělí 24. 19:00  J. Musil / svět v parku    str. 14 –16

Nová hra herce našeho divadla j. musila osciluje mezi realitou, představami a sny. je svět 
dagmary a jany reálný, nebo imaginární? a jakou roli v něm hrají Nepřátelé snů? hrají 
l. vlášková a p. tenorová. režie m. tichý j. h. uvádíme v rámci cyklu Herecká dílna.

čtvrtek 27. 19:00  Začalo to rock'n'rolleM… 
hudební pořad věnovaný začátkům rockové muziky v  50. letech minulého století. J. Šlupka 
Svěrák vypráví o rock'n'rollu a vzpomíná na „otce“ této hudby: Chucka berryho, billa 
halleyho, jerry lee lewise a zejména buddy hollyho. hraje kapela Můžete si za to sami! 
uvádí agentura Pardubický bigbeat včera a dnes.

pátek 28. 19:00  pokusní králíci    str. 22 derniéra  koNeC 20:20

včd na ZáJeZdech 

čtvrtek 6. 19:00  don Juan   kolín 

úterý 18. 19:00  richard iii.   tábor  derniéra

čtvrtek 20. 19:00  apartMá hotelu plaZa   Mladá boleslav

změNa programu vyhrazeNa

PreMIérA:
heinrich von kleist / roZbitý džbán  str. 8 –10
Komedie plná vytáček o udržení se u moci za každou cenu.
žaloba na neznámého pachatele, který rozbil džbán a ohrozil pověst počestné dívky, spustí jedno opravdu povedené 
soudní přelíčení. soudce adam má hledat viníka, ale naopak se vší silou snaží zakrýt všechny stopy a pravého pachatele 
neodhalit. jak dlouho bude schopen se vylhávat, přetvařovat a oddalovat verdikt? udrží se ve funkci, nebo bude jako 
strůjce lži dopaden a klesne ze svého postavení až na samotné dno? 
kleistova mistrovská komedie nejen satiricky promlouvá o aroganci a nestydatosti mocných, kteří o nás rozhodují. 
prudce naléhavé a pikantní téma právě dnes! 
Hrají Zdeněk rumpík, Petr Dohnal, Jindra Janoušková a další. režie Vít Vencl j. h.



DáLe HrAJeMe:

u. eco – c. J. Frankl / JMéno růže
středověká mysteriózní detektivka s prvky thrilleru! 
v jednom nejmenovaném italském klášteře, který 
ukrývá přísně střeženou knihovnu obsahující veškeré 
vědění tehdejšího křesťanského světa, dojde k několika 
záhadným úmrtím místních mnichů… v hlavních rolích 
j. kalužný, j. hyhlík a p. borovec. režie p. kracik j. h.

d. Goggin / Jeptišky  str. 12 –13
muzikálová komedie plná svěží energie, která nabízí 
nevšední pohled na život řádových sester. pět řeholnic 
zkouší benefiční představení, aby získaly peníze na pohřeb 
svých kolegyň, které se nešťastnou náhodou otrávily 
polévkou… hrají j. janoušková, p. janečková, d. Novotná, 
m. sikorová a p. tenorová. režie l. olšovský j. h.

F. veber / blbec k večeři 
slavná francouzská komedie plná slovní i situační komiky, 
gagů a překvapujících rozuzlení. přijďte se podívat, jak 
dopadne zlomyslná legrácka bohatého nakladatele, který 
se svými přáteli pořádá pravidelné „večeře blbců“, na kte-
ré každý přivádí své nic netušící objevy… v hlavních rolích 
hrají a. postler a m. mejzlík. režie h. mikolášková j. h.

M. uhde - M. štědroň / balada pro banditu
muzikálové zpracování příběhu zbojníka Nikoly Šuhaje, 
muže velkého srdce a živelné nespoutanosti. hrají 
j. musil nebo t. lněnička j. h., p. tenorová, z. bittlová, 
l. Špiner, j. vrána, p. dohnal a další. režie m. tarant j. h. b. thomas / charleyova teta 

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

W. shakespeare / sen noci svatoJánské
magická komedie. athénský les plný kouzel, krásy i di-
vokosti, bytostí éterických i těch, z nichž sálá erotická 
touha. hrají j. konečný j. h., p. janečková, l. Špiner, 
m. sikorová, p. tenorová, j. pejchal, m. tichý j. h. a další. 
režie m. pecko j. h. Inscenace získala Cenu novinářů 
za rok 2012!

t. Firth / holky Z kalendáře
laskavá komedie, která pojednává o obyčejných ženách, 
z nichž se díky aktům v charitativním kalendáři na čas  
staly celebrity. hrají j. janoušková, j. paulová j. h., d. No- 
votná, l. mecerodová, r. Chvalová, h. malehová j. h. 
a další. režie p. Novotný.

r. a M. cooney / a Je to v pytli!
překvapivá komedie s nevyžádanou „pomocí“. mladí 
manželé kerwoodovi v ní usilují o adopci dítěte. vše by 
bylo na nejlepší cestě, pokud by se ale v jejich domě ne-
objevila nečekaná návštěva! v hlavních rolích l. Špiner, 
p. borovec a j. pejchal. režie r. bellan j. h.

a. christie / poslední víkend
víkendový pobyt na letním sídle lady angkatellové se 
náhle zvrtne – jak jinak: dojde k vraždě! hrají m. sikorová, 
z. bittlová, i. jirešová j. h., j. janoušková, j. vrána, 
m. mejzlík, v. dušek a další. režie p. ondruch j. h.Molière / don Juan 

vrcholná komedie velikána světového divadla o člověku, 
který překračuje všechny hranice. don juan je vášnivý 
svůdce žen. užívá si života bez výraznějšího cíle, uspo-
kojuje jen své potřeby, na druhé se neohlíží… v hlavních 
rolích l. Špiner a p. borovec. režie k. dušková j. h.

b. comden – a. Green – n. h. brown  
– a. Freed / Zpívání v dešti  str. 7
slavné muzikálové melodie, skvělá taneční čísla a zábava. Na- 
víc pořádná porce lásky ve filmových ateliérech hollywoodu 
v čase, kdy se rodil zvukový film. v hlavních rolích j. pejchal, 
j. musil, m. sikorová a p. janečková. režie p. Novotný.

W. shakespeare / richard iii.
tragédie člověka, jehož jedinou láskou je nenávist… 
v titulní roli m. mejzlík. režie z. dušek j. h.

n. simon / apartMá hotelu plaZa
tři komediální příběhy o lásce, nevěře, rodičovské lásce 
a panice. dvojice herců si v jednom večeru vyzkouší role 
stárnoucích manželů, svůdce a ženy z předměstí i zou-
falých rodičů. hrají p. janečková, j. kalužný, p. tenorová 
a p. borovec. režie p. Novotný.

s. thiéry / pokusní králíci
absurdní komedie o nevšední návštěvě banky, kde je 
rázem všechno jinak! Na malé scéně hrají j. pejchal, 
m. tichý j. h., l. vlášková, l. mecerodová a p. Novotný. 
režie a. petrželková j. h.

t. karpianus / perný pernšteJnský den 
hravá pohádková taškařice o slavném šlechtickém rodu. 
v režii t. karpianus j. h. hrají l. mecerodová, m. sikorová, 
p. borovec a a. postler.

p. pörtner / bláZnivé nůžky 
kriminální interaktivní komedie z prostředí kadeřnického 
salónu. hrají p. janečková, d. Novotná, p. dohnal, 
a. postler, l. Špiner a j. vrána. režie p. Novotný.
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PřIPrAVuJeMe NA BřeZeN

Městské divadlo

sobota 1. 19:00  cabaret   preMiéra p1
slavný americký muzikál odehrávající se v berlínském kabaretu, který znamená svět. v hlavních 
rolích m. sikorová, l. Špiner a j. pejchal. režie p. Novotný.

Neděle 2. 19:00  cabaret   preMiéra p2
úterý 4. 19:00  W. adler / válka roseových    epilog u

roseovi jsou dokonalí manželé, najednou však jeden z nich zjistí, že by bylo krásné být sám… 
drama, a přesto komedie, i když zatraceně mrazivá! hrají m. dlouhý, h. lapčíková, r. Štabrňák 
a další. režie o. sokol. Divadlo A. Dvořáka Příbram 

úterý 11. 19:00  n. simon / poslední Ze žhavých Milenců 
Dobročinné představení pořádané pardubickým Lions Clubem, jehož výtěžek bude 
věnován na charitativní účely. slavná komedie o odvěké touze mužů po milostných dobro-
družstvích. hrají s. stašová a p. Nárožný. režie z. kaloč. Agentura Harlekýn

pátek 14. 19:00  divadelní bál 
ples pro předplatitele, přátele a diváky východočeského divadla s vyhlášením nejoblíbenější 
herečky a herce roku 2013.

sobota 15. 19:00  pardubický ples 
ples statutárního města pardubice, východočeského divadla pardubice a komorní filharmonie 
pardubice. 

Neděle 23. 18:00  p. kolečko / vinnetou    epilog u

drama cti v kulisách divokého západu. v hlavních rolích v. kotek a j. prachař. režie o. pavelka. 
Městské divadlo Kladno 

změNa programu vyhrazeNa

poslední ze žhavých milenců vinnetou
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ZPíVáNí V DeŠtI oBHáJILo PrVeNStVí 
V DIVáCKé ANKetě o INSCeNACI roKu
Rok 2013 jsme v divadle zakončili komedií charleyova 
teta. po zcela vyprodaném silvestrovském předsta-
vení ředitel divadla petr dohnal spolu s primátorkou 
města Štěpánkou Fraňkovou vyhlásili výsledky 
tradiční divácké ankety o nejoblíbenější inscenaci 
roku.
divácky nejúspěšnější inscenací roku 2013 se stal 
a loňské prvenství tak obhájil muzikál Zpívání 
v dešti v režii petra novotného. hudební roman-
tická komedie, která vychází ze stejnojmenného 
amerického filmového muzikálu z roku 1952, nabízí 
velkolepou podívanou, řadu známých hitů, úchvatné 
taneční a stepařské kreace, humor a zábavu. Jde 
o typický rodinný muzikál, který baví diváky všech 
věkových kategorií. Jeho obdivovatelé mohou písně 
jako například slavné singin' in the Rain poslouchat 
už i doma, neboť před rokem divadlo vydalo nahrávku 
zpívání v dešti na cd. 
Úspěch o silvestrovském večeru slavila i právě 
odehraná komedie charleyova teta, které podle 
diváků patří v oblíbenosti druhé místo. Jednu z nejlé-
pe napsaných komedií všech dob patřící do „zlatého 
fondu“ svého žánru nazkoušel režisér milan schejbal, 
který s pardubickým souborem pracoval poprvé 
a určitě ne naposledy. 
pomyslnou třetí příčku obsadil zbojnický muzikál 
balada pro banditu. pardubickou verzi legen-

dárního muzikálu z pera milana uhdeho s hudbou 
miloše Štědroně, ale v originální úpravě a novém 
hudebním aranžmá marka ivanoviće, režíroval 
michael tarant. inscenace měla premiéru na vyhlíd-
ce hradu Kunětická hora, kam se v červnu znovu 
vrátí. před vánocemi kolekci muzikálových cd naše-
ho divadla doplnila také nahrávka songů z Balady 
pro banditu.
možnost zvolit inscenaci roku měli i novináři a kri-
tici – cenu novinářů obdržela absurdní komedie 
pokusní králíci v režii anny petrželkové. Její 
výjimečné zpracování velmi zajímavé hry bude mít 
již 28. února derniéru, kterou si určitě nenechte ujít!

Závěrem statistika – v roce 2013 východočeské 
divadlo navštívilo 122 248 diváků, což je o 3 422 
diváků více než vloni a nejvíce v historii! 
děkujeme! pardubická scéna se tak opět řadí 
mezi nejnavštěvovanější jednosouborová divadla 
v české republice. celkový počet představení 
spolu s dovozovými akcemi a zájezdy činil 453. 
nejnavštěvovanějším titulem roku 2013 se stala 
komedie charleyova teta, kterou během roku 
vidělo 11 727 diváků, následovaná muzikálem 
balada pro banditu s 9 440 diváky a komedií 
holky z kalendáře se 7 410 diváky.

Ras

p. JiRsa, J. musil, m. tichý, J. peJchal a h. KuBinová, Zpívání v dešti, Foto m. Klíma
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J. Kalužný a p. BoRovec ve JMénu růže, Foto J. FauKneR

rozhovor s režisérem 
inscenace Vítem Venclem 
od poloviny února budete moci na našem jevišti 
vídat komedii heinricha kleista roZbitý džbán. ta 
patří, dle mého názoru, v současnosti ke hrám, které 
mohou výrazně rezonovat se současnou společen-
sko-politickou situací v naší zemi. ale zároveň není 
jen kritickou sondou, neboť se zabývá i mnohem 
podstatnějšími životními otázkami, míří hlouběji 
k lidskému životu a odkrývá jak pozitivní, tak ty 
temnější stránky lidských vlastností.  
Zhýralý soudce adam, který se dopustí přečinu 
a ještě se ho snaží všemožně zakrýt a svalit svou 
vinu na někoho jiného, je hlavní postavou této 
komedie. ale pozornost si jistě zaslouží každá z nich, 
neboť kleist zobrazuje společenské dění, respektive 
konkrétní soudní proces, v jeho celku. Je zajímavé 
sledovat, jaká témata sem každá z nich přináší a jaký 
má postoj. soudce adama ztvární Zdeněk rumpík, 
radu Waltera, který přijede na nečekanou kontrolu, 
petr dohnal, Martu rullovou, která žaluje toho, kdo 
jí rozbil džbán, Jindra Janoušková. postupně se však 
ukazuje, že o její džbán vlastně tolik nejde, že rozbití 
samotného džbánu je oproti horším a závažnějším 
skutečnostem jen banální okolností. v dalších rolích 
se objeví Zdena bittlová, petra tenorová, romana 
chvalová, ludmila Mecerodová, radek žák, petr 
borovec, pavel novotný nebo Jan Musil. 
inscenace se chopil režisér vít vencl, s nímž 
se východočeský soubor setkal pracovně poprvé. 
na pardubickém Grand Festivalu smíchu 2013 
jste ovšem mohli vidět jeho režii Wildeovy komedie 
Jak důležité je mít z národního divadla moravsko- 
slezského v ostravě. hovořili jsme spolu nejen 
o specificích připravované inscenace a kleistově 
hře, ale také o režisérových zkušenostech a napří-
klad o jeho pohledu na to, co je pro něj na divadle 
podstatné a výjimečné.

ve východočeském divadle pracujete nyní poprvé. 
přes která divadla k nám vedla vaše cesta?
přes divadlo za branou ii, divadla v mostě, liberci 
a následně přes „volnou nohu“ a hostování v různých 
divadlech, naposledy v ostravě nebo v olomouci.

v liberci jste byl uměleckým šéfem. nechybí vám 
nyní tato funkce či alespoň stálé angažmá v jed-
nom divadle, nebo si spíše užíváte možnost „volné 
nohy“ a svobodného hostování?

Funkce uměleckého šéfa mi rozhodně nechybí. 
chybí mi ale stálejší spolupráce s jedním soubo-
rem a možnost podílet se na jeho spoluutváření. 
hostování je svobodnější v tom, že je člověk odpo-
vědný jen za jednu inscenaci a nemusí se starat 
o nic jiného. nevýhodou je, že tyto spolupráce 
trvají tak krátkou dobu – než se stihnete s kolegy 
více poznat, už musí být premiéra. naše středo-
evropské divadlo je založené na existenci divadel 
se stálým souborem, který je smysluplně vedený 
a rozvíjený k nějakému cíli. na konci devatenác-
tého století byla tato divadla vymyšlena proto, 
aby bylo možné hrát dramatiky, jejichž hry nebyla 
dosavadní divadla schopna přesvědčivě uvádět 
– ibsena, strindberga, Čechova. a právě tato roz-
víjená spolupráce, pokud se podaří a dojde k poro-
zumění na obou stranách, pak přináší ty nejlepší 
a nejpřesvědčivější výsledky.

oBrAZ ZKoruMPoVANéHo SouDCe 
ANeB AKtuáLNoSt KLeIStoVA roZBItéHo DžBáNu
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Jakým způsobem či směrem jste tedy svůj sou-
bor v liberci spravoval, spoluutvářel?
snažil jsem se skládat repertoár tak, aby měl smysl 
nejenom pro obecenstvo, ale i pro soubor. to je 
jedna věc. druhá věc: při vlastních režiích jsem se 
snažil, aby herecké příležitosti v titulech, které jsem 
inscenoval, byly pro herce šancí navázat na to, co 
se podařilo v předchozí práci. pokoušel jsem se 
dodržovat zásadu, aby se v práci započaté v jedné 
inscenaci dalo pokračovat v inscenacích dalších, 
aby se práce už jednou vložená do konkrétní role 
neztratila s derniérou. liberec má štěstí na vyrov-
naný soubor s výraznými hereckými individualitami, 
které se mi, doufám, podařilo doplnit o několik 
mladých talentovaných herců. pokud nemá herec 
příležitost potkat se s velkou rolí, ztratí důvěru sám 
v sebe a ve smysl svého počínání vůbec. Jestli se mi 
podařilo vrátit aspoň někomu určitou důvěru v diva-
dlo, řekl bych, že to nebyla marná práce. 

kladl jste si tedy rovněž i sobě jako režisérovi 
podobně velké úkoly jako svým hercům úkoly 
herecké? 
myslím, že je to úzce spojené. nemyslím si totiž, že 
by bylo možné dělat velké divadlo bez herců. pokud 
režisér vyhledává velké hry s velkými příležitostmi 
a zabývá se jimi, zjistí, že se společně s herci může 
od velkých dramatiků, ať je to molière, arthur miller 
nebo edward albee, divadlu učit.

Zmínil jste uskutečnění dramatikova záměru jako 
zásadní věc... Začínal jste jako asistent režie 
u velkého režiséra otomara krejči a dramaturga 
karla krause v divadle za branou ii. Mám pocit, 
že jejich škola vás velmi ovlivnila. Jak na spolu-
práci s krejčou vzpomínáte a co především jste 
si z ní odnesl? právě již naznačenou úctu k dra-
matikovi a dramatickému textu?
měl jsem to štěstí, že jsem se do divadla za branou 
dostal ještě na škole, takže jsem se s divadlem 
vůbec seznamoval především skrze společnou práci 
otomara Krejči a Karla Krause. u nich u obou stál 
dramatik – básník na prvním místě a ohromující byla 
důvěra, s jakou se vydávali ke zkoumání básníkova 
světa, přesvědčeni, že v něm mohou najít o sobě 
i o našem světě mnohem víc, než se zdá na první 
pohled. Bylo to možné také tím, že autoři, které 
divadlo za branou ii uvádělo, byli pečlivě vybíráni 
a představovali bez ohledu na požadavky publika 
to nejlepší, co divadlo 19. a 20. století dokázalo 
vytvořit. tam jsem se naučil pohlížet na svět hry 
– jako na svět, který nemůžeme, podobně jako ten 
náš, nikdy dost dobře poznat úplně celý. a proto 
stojí za to se k němu stále znovu a znovu vracet. 
zná to vlastně každý, že k některým knihám, filmům 
či hudbě se může vracet znova a znova a nikdy se 
mu nezprotiví, zatímco jiné kusy, přestože ho na 
poprvé ohromí, už ho na druhý pohled neoslovují. 
Krejča provokoval – tím, že jako absolutní měřítko 

určil Čechova a Becketta, dával současné dramatice 
nedostatečné vysvědčení. pro Krejču divadlo nebylo 
jenom jednou z alternativ zábavy, ale celoživotním 
smyslem a posláním. věřil, že na jevišti je možné 
ukázat člověka tak, jak ho jinde spatřit nemůžeme. 

krejča k rozvíjení svého poslání měl svůj stálý 
soubor, to nejvýznamnější vytvořil především 
s ním, nikoli při svých hostováních jinde, řekl 
bych. bude tím pádem i pro vás při naplňování 
zmíněného cíle potřebné se ke stálému souboru 
vrátit?
opravdu si myslím, že některých věcí lze dosáhnout 
jenom cílevědomou, souvislou a rozvíjenou spo-
luprací. tak se mi to aspoň osvědčilo. při každém 
zkoušení se hodně času „zabije“ domluvami, aby si 
spolupracovníci porozuměli, ale když se lépe znají, 
mají víc času pro samotné divadlo. Když jsou k sobě 
navzájem vstřícní, mohou zkoušet, kde jsou jejich 
meze a jestli je možné jimi pohnout. teprve když 
se to doopravdy vyzkouší, nejenom se o tom mluví, 
může se tato zkušenost stát stavebním kamenem 
pro další práci. a musí se to zkoušet na těch vel-
kých hrách, které byly pro tento typ divadla psané 
– od sofokla, shakespeara, molièra až třeba ke 
Kleistovi nebo carrièrovi. ale pokud herec nemá zku-
šenost těch velkých her, které nějakým způsobem 
vytvářejí postavu a stavějí roli, není pak ani dobře 
schopen hrát ty jednodušší dramatiky, protože oni 
zas opisovali od těch velkých, jako byl Wilde nebo 
Feydeau. spolupráce režiséra s hercem nepřináší 
výsledky jen proto, že se znají, jsou kamarádi nebo 
se dobře snášejí, to ostatně ani nemusí, ale jenom 
tehdy, pokud jsou si obě strany vědomy, že zkoušejí 
meze toho, čeho vlastně lze divadlem dosáhnout. 
a to je často nepříjemné, bolavé, zoufalé, zdánli-
vě nepřinášející žádné výsledky, ale jenom tímto 
je v důsledku možné někam dojít. dotýká se to 
sebedůvěry každého a důvěry mezi všemi, kteří se 
takové práce účastní. pokud se toto podaří v rámci 
souboru a vznikne skutečná spoluhra, pak divadlo 
dostane větší sílu, než kterou mu může dát jednotli-
vý vynikající režisér nebo herec. takové divadlo pak 
nemusí svou existenci obhajovat ničím jiným než 
samo sebou.

vidíte dnes kolem sebe taková divadla či sou-
bory? a u kterých si řeknete: tam bych chtěl 
pracovat, toho bych chtěl být součástí? 
myslím, že vidím soubory, které by v sobě tuto mož-
nost měly. ale otázka je, jestli by právě ty chtěly 
pracovat se mnou. ale v podstatě každý soubor má 
takovou možnost, některý větší, některý menší. 

přejděme již nyní k naší inscenaci. na čtených 
zkouškách jste mnohokrát zopakoval, že kleistův 
rozbitý džbán je dobrá hra. proč tomu tak podle 
vás je? a může být také tím typem hry, u které se 
ony meze, o kterých mluvíte, dají posouvat?  �
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opakoval jsem to mnohokrát proto, aby tomu všichni 
uvěřili. a taky proto, že jsem se o tom vždycky znovu 
a znovu při čtení přesvědčoval. dobrá hra se mimo jiné 
pozná podle toho, že potřebuje dobré herce, její autor 
spoléhá na to, že smysl vyjde najevo teprve skrze hru 
a souhru herců. pak také podle toho, že když ji čtete 
nebo jenom posloucháte, není úplná, v úplnosti se obje-
ví teprve na jevišti. ano, meze lze posouvat i v případě 
této hry, protože v dobrých hrách se postavy nikdy 
nedají zahrát celé. vždycky při každé repríze nebo při 
novém nastudování se s takovou postavou bude herec 
utkávat znovu a znovu a při troše štěstí nebude mít 
nikdy pocit, že ji zahrál úplně celou. stejně jako nemů-
žeme o druhém člověku říct, že jsme ho poznali úplně. 
právě tahle vlastnost dobrých her a dobrých rolí umož-
ňuje, abychom se jimi mohli zabývat třeba i po dvou 
stech letech od jejich vzniku, jako v případě Rozbitého 
džbánu. 

chápu tedy dobře, že pro vás velkou hrou, která 
může rozvíjet tvůrčí tým i následně obecenstvo, 
může být dobrá hra bez ohledu na žánr – tedy jí 
může být i rozbitý džbán, který je komedií? 
ano, s žánrem to nemá nic společného, velké hry a role 
nejsou vyhrazeny jen tragédii, zdaleka ne. a čím víc 
se v dějinách dramatu blížíme současnosti, tím víc se 
hranice mezi tragédií a komedií smývá. ale tenhle trend 
je v podstatě velmi starý, přinejmenším od shakespeara 
a molièra – však by stačilo málo, aby se z lakomce 
stala tragédie, ostatně don Juan je taky komedie. Kleist 
je právě mimořádně moderní svým cítěním, že hranice 
mezi komickým a tragickým je velmi tenká. 

tedy na rozbitý džbán v případě naší inscenace 
nepohlížíte pouze jako na čistokrevnou veselohru 
a budete rozvíjet i její vážnější témata?
to by ale byla otázka, co je vlastně čistokrevnou 
veselohrou… dobrá komedie má v základu vždycky 
vážné téma, i kdyby to byla třeba jen nevěra. ale 
komedie nám umožňuje se podívat na sebe samé 
tak, aniž bychom se museli jít hned potom oběsit. 
můžeme říct, že Rozbitý džbán je podivuhodná 
hra i v tom, že naše současnost ho musela teprve 
dorůst, abychom ho mohli plně docenit, protože 
obraz zkorumpovaného soudce nebyl bohužel nikdy 
tak aktuální jako dnes. někdy současnost vrhne na 
staré hry takové světlo, až se nám zdá, jako by je 
jejich autor musel psát se znalostí naší doby.

rozbitý džbán je tedy podle vás aktuální zcela 
bez debat?
ano, tato hra se nám zdá dokonce natolik aktuální, 
že jsme necítili potřebu ji nijak výrazně aktualizovat. 
Je natolik současná, že nepotřebuje ani historický 
kabát ani šaty střižené podle poslední módy. 

kam jste ji tedy konkrétně „zasadil“?
hledali jsme podobu, která by umožnila zachovat 
společenské vztahy a zároveň se netvářila jako 
exkurze do dějepisu. nebylo to příliš těžké, protože 
Kleist stojí na počátku moderní doby, naší doby, kte-
rou důvěrně známe. a některé její rysy možná byly 
lépe vidět v době jejího vzniku, když ta „moderní 
doba“ byla ještě v kolébce, než dnes, kdy se na svém 
konci kácí.

v Komedii Jak důležité Je Mít, ve KteRé na loňsKém GRand Festivalu smíchu zasKaKoval za nemocného KoleGu-heRce, Foto m. Klíma
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rozbitý džbán má dlouhou inscenační tradici, 
přičemž se jeho přijímání obecenstvem i tvůrčí 
přístupy značně proměňovaly. našel jste někde 
v jeho historii podobné uvažování tomu, jak o něm 
uvažujete vy? nechal jste se nějakým výkladem či 
inscenací inspirovat?
ne, protože tradice inscenování Rozbitého džbánu je 
právě v Čechách velice přetržitá, téměř neexistuje. 
Je otázkou, proč to tak bylo… v moderní historii 
především proto, že jako německá hra byl uváděn 
během okupace, a také proto, že si Kleista na přelomu 
19. a 20. století přivlastňovali němečtí nacionalisté, 
i když bychom těžko našli autora, který by se ve 
svých hrách nacionální myšlence tak vzdálil. zůstane 
jednou ze záhad české divadelní historie, proč Kleist 
neměl takové štěstí jako třeba Büchner. 

přesto jste všechny okolnosti této hry pečlivě 
studoval… ostatně, celkově je vaše příprava 
velmi poctivá a důkladná, krom toho jste dopředu 
viděl řadu našich inscenací a pardubické herce 
v mnoha rolích, rovněž vaše úvody na čtených 
zkouškách jsou až nezvykle podrobné. Z jakého 
důvodu zde kladete takový důraz? 
protože když se setkáme s novou hrou, je spousta 
věcí, které nevíme a musíme je teprve objevit a objas-

nit. pokud se nám podaří některé otázky zodpovědět 
předem, ušetříme si vzácný čas, který budeme potře-
bovat na zkouškách. Kromě toho je asi každý diva-
delník veden nadějí, že někde najde už zodpovězené 
otázky, které si nad hrou sám klade, že už je někdo 
zodpověděl za něho. 

a našel jste někde odpovědi na své otázky? 
Bohužel je člověk vždycky znovu zklamán a musí 
začít znovu sám…

rozbitý džbán jste již jednou režíroval, asi před 
deseti lety v Mostě. pro tehdejší inscenaci jste 
původně veršovaný text přepsal do prozaické 
podoby, ale nyní jste se rozhodl pětistopý jambic-
ký verš zachovat. próza se vám nepotvrdila jako 
výhodnější? 
na vině tehdy byla jenom moje nedůvěra k možnos-
tem a síle toho textu. myslel jsem si, že je potřeba 
hře pomoct, aby byla divákům přijatelnější. dnes už 
o Kleistově textu nepochybuji, zjistil jsem, že verš jí 
naopak prospívá.

přeji vám, aby se vám vaše úvahy o rozbitém 
džbánu potvrdily. Zlomte vaz!

ZdJ

při příležitosti koná-
ní Xiv. ročníku Grand 
Festivalu smíchu jsme se 
rozhodli vydat publikaci 
našemu dlouholetému spo-
lupracovníkovi, fotografu 
Miloši Ficovi, který zvěčňuje 
nastudované inscenace ve 
formě panoramatických 
fotografií uveřejňovaných na 
webových stránkách divadla 
www.vcd.cz. 

v útlé knížečce s názvem 
panoraMatické Foto-
karikatury naleznete 
všechny členy souboru 
východočeského divadla, na 
které autor nahlíží s humo-
rem a jistou dávkou nadsáz-
ky. doufáme, že se při pro-
hlížení originálních fotografií 
dobře pobavíte…
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FotoKArIKAtury MILoŠe FICe



12

MoMeNtKy Z PreMIéry JePtIŠeK 
po premiéře středověké detektivky Jméno růže, ve které františkán vilém z Baskervillu vyšetřuje tajemné 
vraždy mnichů benediktinského řádu, se i další premiérový titul našeho divadla odehrává za branami klášte-
ra – tentokrát však mezi svéráznými řeholnicemi. a protože se premiéra uskutečnila tři dny před vánocemi, 
odlehčili jsme žánr a divákům jako předvánoční dárek věnovali muzikálovou komedii Jeptišky, kterou na malé 
scéně ve dvoře nazkoušel režisér lumír olšovský.
premiéroví diváci byli nadšení, pět skvělých hereček dobíjelo po předsvátečním shonu unavené diváky nesku-
tečnou energií, v rychlém tempu se střídal humor s tanečními a pěveckými čísly a salvy smíchu nebraly konce 
– lepší začátek vánoc jsme si nemohli vybrat!  Ras

d. novotná a J. JanouŠKová, Jeptišky, Foto J. seJKoRa
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petRa tenoRová, dáŠa novotná, JindRa JanouŠKová, petRa 
JaneČKová a maRtina siKoRová si Bouřlivou děKovaČKu sKu-
teČně zasloužily. 

RežiséRova milá slova si s potěŠením vyslechla taKé petRa 
JaneČKová s paRtneRem láďou ŠpineRem.

lumíR olŠovsKý na spoleČensKém setKání v divadelním 
KluBu chválil neJen „svých pět dRaČic“, ale i celé divadelní 
záKulisí.

Úspěch si vychutnávali i scénoGRaF ondřeJ zicha a petRa 
tenoRová, KteRou dopRovázel JeJí přítel, ŠéF Baletu divadla 
J. K. tyla v plzni Jiří poKoRný se svými syny.

oFiciální Část popRemiéRové oslavy zaKonČila dáŠa novotná 
upřímným poděKováním za příJemné zKouŠení.  Foto J. seJKoRa

JeptiŠKy si nenechal uJít ani Jeden z neJvětŠích odBoRníKů 
na muziKál v Čechách, pRoducent a liBRetista michael 
pRostěJovsKý. 
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S Honzou MuSileM  
nejen o jeho dramatickém debutu

„Jen spisuju, 
co mi postavy 
v hlavě říkají.“

 v lednu 2012 jsme pro členy našeho souboru 
otevřeli tvůrčí platformu s názvem herecká dílna, 
cyklus, který je určený k realizaci jejich vlastních 
nápadů. slouží tedy především k rozvoji souboru, 
neboť si zde mohou vyzkoušet i „role“, které 
bychom u nich třeba ani nečekali, a tím nemyslím 
jen role herecké. takto jako první vzniklo scénické 
čtení Mcdonaghovy hry Mrzák inishmaanský, pro-
jekt, který vyrostl díky iniciativě ladislava špinera 
a jeho přátel.
Jsem rád, že herecká dílna má letos v únoru i své 
pokračování. pomyslnou štafetu převzali herci 
honZa Musil a Míla tichý, který sice již členem 
našeho souboru není, ale stále u nás hostuje 
v inscenacích pokusní králíci, sen noci svatoján-
ské a Zpívání v dešti. Možná málokdo zatím ví, 
že se honza vedle herectví začal ve volném čase 
věnovat psaní scénářů i divadelních her. v rámci 
herecké dílny se proto objeví v roli dramatika – 
uvedeme jeho prvotinu s názvem svět v parku. 
pro druhého z tandemu, Mílu tichého, to zase 
bude debut v roli režiséra. oba se samozřejmě 
nadále věnují především herectví, je ale logické, že 
se jejich tvůrčí potenciál rozšiřuje i těmito směry. 
Již nyní tedy můžete být zvědaví, jak se jim jejich 
nové „role“ podaří naplnit. 
svět v parku je komorní hrou pro dvě herečky 
– postavy dagmar a Janu ztvární lída vlášková 
a petra tenorová. dagmar a Jana se potkají jed-
noho dne v parku na lavičce a začnou se zajímat 
nejen o sebe navzájem, ale také o partnera té 
druhé. Mimořádně zvláštní ovšem je, že jejich 
partneři jsou pro tu druhou, tak jako pro diváka, 
imaginární a každá vidí jen toho svého. Z toho 
vyplyne několik prazvláštních situací a my 
můžeme postupně zkoumat, jak to s těmi jejich 
partnery je doopravdy. překvapivou pointu nebu-
deme prozrazovat, přijďte ji sami zjistit v pondělí 
24. února na Malou scénu ve dvoře. 

honzo, je svět v parku tvou první divadelní hrou? 
ano. 

Jak tě vlastně napadlo začít psát divadelní hru? 
Jenom jsem to zkusil. všechno to začalo pokusem, 
ovšem nejdříve s psaním scén sitcomů. mám totiž 
rád některé dobré americké sitcomy, a proto jsem 
s kamarády řešil, proč se takové netočí i u nás. všude 
jsem slyšel odpověď, že je nikdo neumí napsat. tak 
jsem si jednou sedl v kavárně a zkusil jsem jen tak 
ze srandy nějaký ten sitcom napsat sám. a tím to 



15

všechno začalo. Bez problému jsem ze sebe během půl-
hodiny dostal první díl, který jsem pak ukázal několika 
lidem z televize – a jim se to líbilo, což mě motivovalo 
k dalšímu psaní. také jsem sledoval divadelní komedie, 
například na našem GRand Festivalu smíchu, komedie, 
které se poměrně často hrají. a mnohdy mi připadalo, 
že herci i režisér se snaží, ale samotný text by mohl být 
vtipnější. Buď na mě ty texty působily jako staré, nebo 
málo vtipné… nemůžu si pomoct, ale prostě mi přišlo, 
že by se daly napsat líp. tak jsem pak ze srandy zkusil 
napsat i divadelní hru. Jednoduše jsem si řekl, že to 
zkusím nejdříve s málo postavami. nejlépe dvěma. také 
mě napadlo napsat hru jen pro ženy, kterých je ostatně 
nedostatek. začal jsem psaním komedie, ale postupně 
se mi vymkla a stalo se z ní, slovy jedné mé kamarádky, 
existenciální drama. i když já ten text pořád považuji 
za tragikomedii. 

říkáš, že jsi to prostě jenom zkusil. ale někde jsi 
přece nejdříve musel „potkat“ námět, ne? 
nepotkávám náměty. začal jsem zkrátka psát a během 
psaní mě to teprve začalo napadat. tolik nad tím dopře-
du nepřemýšlím, jen spisuju, co mi ty postavy v hlavě 
říkají. postupně jako by se mi to odkrývalo či nabízelo 
samo. a já jen ťukám do notebooku. (smíCh)

dobře, ale když začínáš psát, tak nemáš, ještě než 
si sedneš ke stolu, v hlavě alespoň nějakou výchozí 
situaci?
Jak u čeho. ale u obou mých dosavadních her jsem 
opravdu jen začal psát a celý příběh se dostavil až 
potom, co postavy začaly mluvit. pak už si ten pří-
běh musím samozřejmě dále promyslet, ale přibližně 
prvních deset stránek je intuice. všichni scenáristé 
nenávidí náměty, což u mě platí dvojnásob, protože 
mě většina věcí napadá až při dialozích, nikoli při 
námětu. Jsem nejraději, když můžu napsat aspoň 
ukázku. mluvil jsem hlavně o psaní, ale paradoxně když 
jsem připravoval krátký desetiminutový film s herci 
pardubického divadla, který jsem si vymyslel a napsal 
sám, nepovažoval jsem svoje psaní za něco výjimeč-
ného, něco, čím bych si mohl v budoucnu přivydělávat. 
tenkrát by mě ani nenapadlo, že někdy napíšu třeba 
padesát stran. proto jsem asi také začal těmi sitcomy, 
které jsem vnímal hlavně jako jednotlivé výstupy. 
můj první díl sitcomu měl 27 stránek, teď už mám za 
sebou i 150stránkový scénář a už mi to vůbec nepři-
jde. přirozeně se mi to rozšiřuje postupně.

Mluvíš-li již o svých sitcomech, nedá mi to se 
nezeptat – jak jsi úspěšný v jejich prosazování pro 
natáčení?
Je to samozřejmě běh na dlouhou trať… Režisér 
zdeněk dušek, který spolupracoval na sitcomech 
comeback a helena a nyní pracuje pro Českou televizi, 
si mě najmul na základě mé práce, ukázek, aniž by 
věděl, že jsem to já a že se známe odtud z divadla. 
už jsem pro něj něco připravil, přizval mě k jednomu 
rozpracovanému projektu, ale ne zatím k vlastnímu. 

v České televizi mě překvapilo, jak zodpovědně přistu-
pují k tomuto žánru. Je jasné, že tento žánr je u nás 
stále ještě v kolébce, kdežto v americe se rozvíjí už od 
60. let minulého století. například můj oblíbený sitcom 
Big Bang theory píše celkem 40 scenáristů a jeden 
hlavní headwriter rozhoduje, co se použije a co ne. půl 
roku píší a půl roku natáčejí. tento systém je u nás 
nemyslitelný. u nás se ti lidi nezaplatí. Bohužel je 
v České televizi stále hodně lidí, kteří považují sitcom 
za něco podřadného, přitom je to jeden z nejtěžších 
žánrů. ale vypadá to, že se blýská na lepší časy. 

samozřejmě, je tu teď scenárista Musil, tedy se na 
ně blýskat musí, ne? (smíCh)
co na to říct. (smíCh)

no, vraťme se ale k divadlu. svět v parku je pro 
dvě herečky…
ne, pro dva herce, ale mají to hrát ženy… (smíCh)

dobře, a teď zkusme vážně: Jaká byla cesta této 
hry k našemu uvedení? a jak se o ní dozvěděl Míla 
tichý? 
míla si ji jednoduše přečetl a zaujala ho natolik, že ji 
chtěl dělat, téma ho zajímalo. sám bych ji režírovat 
nechtěl, protože si myslím, že autor nemá na divadle 
režírovat svůj text. 

Jen na divadle? ty to odděluješ? 
ano. myslím si, že u filmu je to jiné. při vytváření 
filmového scénáře už máš jasnou představu v obraze, 
jak bude vypadat. Když ho někdo převezme, tak ti ho 
může snadno i zkazit (nebo vylepšit). i když si spous-
ta scenáristů režírovat netroufne, mám pocit, že vět-
šina by to jistě zvládla. hodně režisérů začínalo jako 
scenáristé. stejně vlastně píší návod pro režiséra, 
jak má ten daný film natočit… Já jsem se na divadle 
zatím nesetkal s režisérem, který něco napsal a záro-
veň i zrežíroval tak, aby mě to překvapilo, obvykle 
se příliš „kochal“ svým textem, než aby dokázal 
třeba škrtat. divadlo je v tomhle jiné, vlastně nevím 
v čem. řada filmových režisérů si píše scénáře sama. 
takovým příkladem je třeba vynikající paul thomas 
anderson, který si může dovolit všechno, jeho filmy 
jsou ale k nedokoukání… výborné, ale k nedokoukání!!! 
ten by potřeboval dobrého dramaturga, aby mu řekl: 
„Škrtej!“

a myslíš, že tvůj svět v parku k dokoukání bude? 
Je to krátké. (smíCh) nesnáším dlouhá představení. 
představení, která mají v současné době přes dvě 
a půl hodiny, považuju za chybu. vyplývají pouze 
z absolutní nesoudnosti režisérů a dramaturgů, ač to 
může být sebelepší komedie. Jinak je to u muzikálu, 
který je delší o písničky, ale i v nich by se často dalo 
škrtat. Kolikrát hrajeme některé dlouhé představení 
a já cítím, jak se publikum „vrtí“. možná je to mým 
herectvím, ale opravdu s nimi soucítím. Já sám jako 
divák s tím mám velký problém.  �
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honzo, ty máš na všechno názor a odpověď, ale...
Buď rád, nebo bys v tom rozhovoru chtěl mít samé 
hmm… nevím… možná… těžko říct…?

dobře, ale o světě v parku jsi mi toho zatím moc 
neprozradil. co se v té hře děje, o co v ní jde? 
prozradím jenom to, že na jeviště přijde žena a poví-
dá si se svým manželem. to samozřejmě není nic 
neobvyklého, ale vy toho manžela nevidíte. 

aha… a mluvil jsi o ní alespoň s Mílou tichým, 
když bude tvou hru režírovat? shodli jste se 
na jejím pojetí a výkladu, nebo to teď již 
necháváš všechno na něm?
ano, měli jsme spolu několik schůzek. ta hra 
je specifická v tom, že nechává velký prostor 
pro interpretaci. Čím víc lidí si ji přečetlo, tím 
víc výkladů jsem slyšel. teď mě bude zajímat 
ten mílův na jevišti. 

hrát ji budou lída vlášková a petra 
tenorová. s touto představou jsi hru 
i psal? 
nepsal, ale perfektně se na to 
obě hodí. hru jsem jim dal 
přečíst dopředu, jako první 
jsem šel za nimi, neboť 
mě samozřejmě zajíma-
lo, jestli by souhlasily 
v ní hrát. psal jsem ji 
s představou uvedení 
v divadle ungelt, ten 
prostor mi přišel ide-
ální, poslal ji řediteli 
milanu heinovi. ten 
mi odepsal, že se 
mu sice líbí, ale 
hrát ji nemůžou. 
pak to všechno 
vzniklo od míly 
tichého. říkal 
jsem mu, že tady 
máme k dispozici 
malou scénu 
a jsme podpo-
rováni, když při-
jdeme s nějakým 
nápadem. petr 
dohnal si hru 
přečetl a dal nám 
zelenou.

tvoje je to první 
hra, pro Mílu 
tichého to bude 
jeho první režie. tebe 
nepřekvapilo, že by se 
Míla chtěl pustit do 
režie?

nepřekvapilo. mílova režie je to přirozené vyústění 
jeho dlouhodobé nespokojenosti s přístupem českých 
režisérů ke svojí práci a k práci s hercem. odmítl 
se usoužit čekáním na toho pravého režiséra, který 
možná jednou přijde. Já si ho za to vážím. Jsem 
nadšený z toho, jak chce hru inscenovat a přistupuje 
k tomu velice poctivě. už teď přemýšlíme nad dalšími 
projekty.

bude pracovat i na tvojí druhé hře? 
uvidíme, nechte se překvapit. 

a prozradíš nám o ní něco bližšího? 
Jakou má peripetii vzniku, opět sis 
sednul a hra ti začala prostřednictvím 
svých postav promlouvat z hlavy? 
po přečtení světa v parku se mě jedna 
kamarádka zeptala, jestli bych uměl 
napsat hru na zakázku. nikdy jsem to 

nedělal, ale proč ne. psal jsem ji pro 
jednu hereckou školu, kde mají obecně 

v posledních ročnících problémy 
s tím, že mají hodně dívek, 

ale málo chlapců. a pro 
taková uskupení her moc 
není. vlastně obecně pro 

samotné ženy není moc 
her. zadáním bylo napsat 
hru pro 7 žen a jednoho 
chlapa, a tak vznikla hra 
muži cenné zboží. no, 
z toho projektu sice 
nakonec sešlo, ale až 
když byla hra napsaná. 
v zadání byla podmínka 
obsazení, já měl zase 
podmínku, že to bude 
konverzační komedie, 

neboť jsem si na 
tom zároveň chtěl 

vyzkoušet, jestli 
bych dokázal 
napsat kvalitní 

bulvár.

a dokážeš?
tu hru už máš 

dávno v mailu, 
tak si ji přečti 
a dej mi vědět, 
zdeňku!!!

dobře, tedy 
si ji přečtu 
a vědět ti 

dám. a při 
tvém debutu ti 

přeji ZloM vaZ!
 ZdJJaKo niKola v baladě pro banditu, Foto J. FauKneR
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PoVíDeJ, JAKé to ByLo, KDyž JSI ByLA MALá!
ANeB Petra Janečková, JAK JI NeZNáte…

o svátcích jsme pokřtili CD Balady pro banditu

tahle FotKa Je pRo ty, Kteří si myslí, že KáJa Je Jen po láďovi. 
KdepaK, poctivý mix nás oBou! a ta nádheRná žensKá vedle mě 
Je moJe mamKa.

pRoČ pláČu, to nevím, možná pRoto, že Je ten chleBa suchý…

nahrávkou písní na „cédéčku“ se pyšní další muzikál našeho divadla, užít si v klidu doma můžete už i známé 
hity oblíbené balady pro banditu. slavnostní křest cd se uskutečnil v pondělí 30. prosince po jubilejní 
dvacáté repríze zbojnického muzikálu. Úspěch cd popřál nejen ředitel divadla petr dohnal, ale i starosta měst-
ského obvodu pardubice i - střed ing. arch. Jaroslav menšík.
nové cd si můžete zakoupit v předprodeji divadla, v divadelním obchůdku ve foyer či v music shopu Jiřího 
petra v pasáži sv. Jana. objednat ho lze i přes formulář na webových stránkách divadla www.vcd.cz.  Ras

douFeJme, že ŠampaňsKé v RuKou petRa dohnala přinese 
nahRávce Balady pRo Banditu Štěstí!

cd poKřtil i JaRoslav menŠíK, staRosta mo paRduBice i – střed, 
KteRý vydání FinanČně podpořil.  Foto J. seJKoRa
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DIVADeLNí ZVoN 
BrZy roZeZNí NoVé SrDCe 

Koledy si s diváKy zanotovali mimo Jiných pavel novotný, 
ladislav ŠpineR, alexandR postleR a JindRa JanouŠKová.

mezi odvážlivci z řad puBliKa, Kteří se zapoJili do pRoGRamu, 
Byla i lucKa Šalandová, dceRa naŠí zaměstnanKyně lenKy 
Šalandové.

lída meceRodová při sBíRce na sRdce divadelního zvonu 
nevynechala Jediného diváKa a JeJí Úsilí se vyplatilo!

ŠeK na 20 tisíc KoRun Janě ŠtRochové ze sdRužení přátel 
vodicích psů za lions cluB předával inG. Jiří střítesKý.

Foto J. seJKoRa

východočeské divadlo otevřelo své „brány“ tradičně i o půlnoci na štědrý den, kdy v divadle začalo 
neformální štědrovečerní Zpívání. diváci si společně s herci zazpívali, někteří si na jevišti i sami 
zahráli. během štědrovečerního setkání zatančil a zazpíval také folklórní soubor lipka, zahrála kape-
la kosteam a radost rozdával i pardubický lions club, který věnoval sdružení přátel vodicích psů šek 
na 20 000 kč.

štědří však opět byli i diváci, kteří tentokrát přispívali do sbírky na srdce duchovního zvonu bohyně 
thálie. Zvonu podle výtvarného návrhu pavla novotného, jenž byl slavnostně odhalen při loňském 
štědrovečerním zpívání, totiž stále chybí srdce, které zvon rozeznívá. díky letošní sbírce bude však 
divadelní zvon brzy kompletní, protože se mezi diváky vybralo úctyhodných 16 096 kč! děkujeme! 
 ras
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HereCtVí Je tréNINK Pro žIVot, 
říká Martina Sikorová, budoucí Sally Bowles v Cabaretu

herečku Martinu sikorovou, kterou nyní může-
te vidět v novém muzikálu Jeptišky, v inscenaci 
roku 2013 Zpívání v dešti nebo např. v komedii 
a je to v pytli!, jsem navštívila v její malinké, ale 
útulné garsonce. bylo příjemné nedělní odpoledne, 
sluníčko svítilo do oken (resp. do okna) a já si 
poprvé v životě vychutnávala polozelený čaj, který 
nám Martina připravila s obratností znalce. během 
„čajového obřadu“ jsme si povídaly hlavně o tom, 
co všechno obnáší herecké řemeslo a jaká k němu 
vede cesta.

Martino, nedávno jsi dělala konkurz na pražský 
muzikál Fantom opery, jak to dopadlo? není to asi 
poprvé, co jsi byla na podobném konkurzu, že?
občas na konkurzy chodím, když mám dost času 
a mám možnost ho věnovat přípravě. někdy chtějí 
zazpívat třeba jen dvě libovolné písně, ale někdy 
je potřeba nastudovat už konkrétní materiál. 
s Fantomem opery to bylo vtipné. Když jsem se 
dozvěděla, že se dělá konkurz, říkala jsem si, že by se 
mi líbilo v tomhle muzikálu hrát. na druhou stranu by 
to ode mě byla trošku drzost. takže jsem se nakonec 
nepřihlásila, i když jsem o tom opravdu hodně pře-
mýšlela. pak jsem jela na návštěvu k sestře do prahy 
a ona šla druhý den právě na konkurz na Fantoma 
opery, je totiž tanečnice. a já jsem měla zrovna volno, 

tak jsem si řekla, že půjdu s ní. na konkurzu se mě 
ptali, o jakou roli se ucházím. uvažovala jsem: na 
christine nemám, protože ta má v partu nejvyšší tón 
e3, takže jedině meg, protože ta má jen G2. zazpívala 
jsem jedinou árii, kterou jsem z Fantoma opery znala, 
což je christinino „think of me, think of me...“ s tím, 
že dělám konkurz na postavu meg. následně mi přišel 
e-mail, že mám přijít na christine do druhého kola! 
(smíCh) no, tak jsem tam přišla, zazpívala a oni mě 
nakonec nevybrali. tak co, aspoň budu mít volné prázd-
niny – Fantom opery se bude zkoušet v létě 2014.

ve včd teď zkoušíš hlavní roli v muzikálu cabaret, 
který bude mít 1. března premiéru. Jak se na něj 
připravuješ?
momentálně aranžujeme, snažím se do hlavy nasou-
kat text, učím se písničky a samozřejmě pracuju na 
technice zpěvu.

Zpíváš každý den?
myslíš na zkušebně? teď ne. dřív jsem poctivě cvičila 
5x týdně hodinu, ale i když jsem tomu věnovala hodně, 
pořád jsem nebyla s výsledky úplně spokojená. teď 
chodím na zkušebnu tak 2x-3x týdně. chci si zpívání víc 
užívat a ne se pořád jenom snažit o nějaký výsledek. 
texty písniček se můžu učit doma a nějaké to cvičení se 
dá zvládnout třeba i na záchodě. (smíCh) �

JaKo henRietta v posledníM víkendu, Foto m. Klíma
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Zahrnuje domácí příprava i pohybový trénink? 
pracuješ na sobě i fyzicky?
to právě moc ne. Jak jsem hu…, štíhlejší typ, abych to 
řekla hezky, nechci cvičit silová cvičení, jako je např. 
aerobik, protože mám pocit, že mi vezmou více energie, 
než mi dají. chodila jsem na jógu, ale nechala jsem 
toho, protože se to začalo ubírat směrem, který se 
mi úplně nelíbil. věřím v Boha a věřím v energie, které 
jsou kolem nás, ale myslím, že člověk musí být velmi 
opatrný, s kým se do zkoumání těch světů, které tu 
kolem nás jsou a my je nevnímáme, pouští, protože to 
může být i velmi nebezpečné. ale našla jsem teď cvi-
čení v pardubickém centru tai-chi. chtěla jsem chodit 
do lekcí pro začátečníky, ale ty jsou v úterý večer, a to 
obvykle v divadle hrajeme. nicméně v pondělí vpodve-
čer je cvičení pro seniory (smíCh) s prvky tai-chi a čchi-
-kungu, což je čínské zdravotní cvičení. oba lektoři jsou 
úžasní, zvláště pan michal, který když s námi cvičí, říká, 
že vlastně vůbec nemusíme cvičit, že úplně stačí, když 
si ty cviky představujeme, jak je děláme, což je pro mě 
naprosto ideální. (smíCh) ne, vážně, to cvičení je pro mě 
především zklidnění, když odtamtud odcházím, je mi 
tak nějak líp. předtím jsem se ještě snažila chodit do 
zuŠky. nevím, jestli je to o lenosti nebo o tom, že toho 
máme v divadle opravdu hodně, ale nezvládala jsem 
to. a vidíš, přesto jsem byla rozhodnutá, že kdybych 
dostala meg ve Fantomovi, začala bych chodit do 
zuŠky na klasiku třeba 2x týdně. meg je baletka, a tak 
musí tančit na špičkách. takže je to nejspíš otázkou 
priorit.
 
Zbývá ti vůbec čas na nějaké mimodivadelní akti-
vity? co děláš ráda ve svém volném čase?
tak třeba minulý týden jsem vytáhla po delší době šicí 
stroj a přešila jsem si pyžamo na noční košili. a ještě! 
a na to jsem pyšná! ušila jsem si pratelné látkové 
odličovací tampónky. místo vatových, chápeš? Je to 
totiž ekologičtější, viděla jsem to na jednom serveru 
na internetu a nadchlo mě to, a tak jsem si je ušila 
a jsem s nimi velmi spokojená. doporučuju.
a co dál? před prázdninami jsem měla více volného 
času, když se zkoušela Balada pro banditu. sice 
jsem měla dost představení, ale jak jsem se mohla 
ráno vyspat a nezkoušela jsem, najednou jsem si 
říkala, jestli jsem ještě vůbec užitečná, a zaměstnala 
jsem se tím, že jsem začala znovu hrát na kytaru. 
vydrželo mi to přes prázdniny a dokonce jsem si 
pak i koupila novou kytaru. ale jak jsem si ji koupila, 
tak už na ni tolik nehraju. (smíCh) alespoň chodím 
jednou za týden do vinárny u pavouka, kde se schá-
zí Kosteam, skupina kolem našeho ekonomického 
náměstka Bohouška Kose, no a tam se právě hraje 
na kytary a zpívá.
 
hrálas už v dětství na nějaký hudební nástroj?
odmalička, od první třídy jsem hrála na klavír.

to já jsem taky hrála!
ale já jsem nehrála jako ty.

ne? Jakto?
Já měla jako hlavní obor zpěv a k tomu u téže uči-
telky klavír jen jako obligát. Klavír mě moc nebavil, 
necvičila jsem, a když jsem přišla do hodiny, uprosi-
la jsem učitelku, abychom jen zpívaly. v dospělosti 
jsem se pak styděla, když mi došlo, že mi maminka 
tyhle hodiny platila, přestože jsme jinak žily hodně 
skromně. Jsem ale schopná si přebrnkat melodii, 
když se učím písničky. takže k něčemu mi to přece 
bylo.
 
Maminka tě v uměleckých sklonech podporova-
la? nebyla překvapená, když jsi přišla s tím, že 
půjdeš na konzervatoř a budeš herečkou?
ona to tak trochu sama vymyslela. (smíCh) Já jsem 
chtěla původně zpívat. nakonec ale rozhodla 
maminka. (smíCh) řekla, že se jí pro mě opera moc 
nezdá. no, popravdě toho moc o opeře nevěděla. 
prý by to pro mě byla nuda, ale že bych třeba 
mohla být herečka! v tu chvíli jsem se na ni hrozně 
naštvala a odešla uražená do dětského pokoje. 
(smíCh) Časem se mi to nějak rozleželo a mluvila 
jsem o tom s kamarádkou, která mě přivedla do 
dramaťáku k marcele Kovaříkové.
 
o sestře taky maminka rozhodla, že bude taneč-
nicí?
ne, ta si svoji cestu doslova vybojovala sama. 
neměla to vůbec jednoduché. Bydlely jsme 
v Jablunkově, kde ivanka chodila jako malá dva 
roky na gymnastiku. Její učitelka řekla mamince, 
že už jí víc dát nemůže a že je natolik talentovaná, 
aby šla někam dál. tenkrát jsme ale, jak už jsem 
říkala, neměly moc peněz a maminka se také bála 
posílat malou holku samotnou do třince. a tak byl 
sestřin talent zprvu potlačen. ale to neznamená, 
že by to vzdala! například na trávě před domem 
založila se sousedkou shp, což bylo sdružení 
stojky, hvězdy, přemety (smíCh), kam jsem chodila 
trénovat i já. asi v páté třídě si našla taneční 
kroužek aerobiku, v šesté třídě z učitelských novin 
zjistila, že se dá studovat klasický tanec, a tvrdě 
si doma prosadila, že se bude připravovat na kon-
zervatoř. na přijímacích zkouškách se to hemžilo 
holčičkami s drdůlky a v trikotech, které tančily od 
pěti let. sestra v životě nestála na špičkách, přišla 
v elasťákách, ve kterých chodila u nás na aero-
bik, na nich měla plavky a vzali ji! (smíCh) nakonec 
všechno dohnala svou nesmírnou pracovitostí. 
poté, co prošla angažmá v olomouci, Ústí nad 
labem a pražském komorním baletu, se dnes také 
věnuje muzikálům.
 
Máš nějakou vysněnou muzikálovou roli? nebo 
už jsi takovou dokonce dostala?
nemám. ale když jsem dostala roli Roxie v chicagu, 
tak potom jsem o ní snila. teď je pro mě vysněná 
sally v cabaretu, o které se mi původně ani nesni-
lo. (smíCh)
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Je pro tebe jednodušší připravovat se na roli 
v muzikálu než na činoherní roli?
to nevím, jestli se to tak dá říct, ale muzikál mě víc 
baví, je mi bližší. možná je to i tím, že mám k dispo-
zici více podnětů, kterými se můžu zabývat, že se 
mám čeho chytit – můžu si vzít noty, které se začnu 
učit, můžu do hlavy soukat choreografii. Kdežto když 
dostanu roli v činohře a mám v ruce jen text, tak 
někdy úplně nevím, co s ním. (smíCh) ale to říkám dost 
obecně, hodně totiž záleží na roli samotné, na režiséro-
vi, na kolezích… například mou poslední nastudovanou 
činoherní inscenaci a je to v pytli! všichni milujeme, 
protože je to jednak skvěle napsaná hra, ale i práce 
s režisérem byla moc příjemná a pohodová. a tak nějak 
všichni se tam máme rádi. nervózní jsem, když mám 
pocit, že roli dostatečně nezvládám, a to jsou pak 
krušné chvíle! třeba z mistra a markétky mi bylo 
psychicky hodně zle, až jsem zůstala jeden 
víkend ležet a nemohla jsem vůbec 
vylézt z postele. v muzikálu vyjdu na 
jeviště, a když už bych začala moc 
přemýšlet o tom, že mluvím, tak 
začnu zpívat, a když už bych moc 
přemýšlela nad tím, jak zpívám, tak 
začnu tančit. (smíCh)
Ještě mám k tvé otázce takovou 
malou perličku ze zkoušení cabaretu 
s panem režisérem novotným. Jen tak 
jsem přiběhla na jeviště a on povídá: 
„no! to je ono, výborně! vidíš, 
sikorová, ty seš nejtalentova-
nější, když vůbec nepřemýšlíš!“ 
(smíCh) takže to je asi to, co mě 
vystihuje nejen na jevišti, ale 
i v osobním životě.
 
a co tréma před předsta-
vením nebo premiérou? 
Je pro tebe spíše moti-
vační, nebo naopak?
asi trošku motivační 
a taky ještě i trošku 
naopak… Jak bych to 
řekla? ve dnech kdy 
hraju, tak jsem na zácho-
dě častějc než ve dnech, kdy 
představení nemám. (smíCh) to je 
teda povolání!
 
bavilo by tě dělat i něco jiného? 
přemýšlelas někdy nad tím, co 
bys dělala nebýt herečkou?
Když jsem měla před prázdni-
nami to dvouměsíční volno bez 
zkoušení a uvažovala jsem, jestli 
jsem vůbec potřebná (smíCh), 
přemýšlela jsem o studiu tra-
diční čínské medicíny. dokonce 
jsem to konzultovala s ředitelem 

petrem dohnalem, jestli by bylo v provozu divadla 
vůbec možné, abych se věnovala studiu. Jenže když 
jsme spolu probrali, co mě čeká v letošní sezóně, pře-
hodnotila jsem to a řekla si, že momentálně není ten 
pravý čas. a když se na to teď dívám zpětně, bylo by 
to i tak velmi složité. v praze je sice možné tradiční 
čínskou medicínu studovat dálkově, ale tam studují 
lékaři nebo jinak školení zdravotníci. takže doplnit si 
aspoň částečně jejich znalosti by vyžadovalo spoustu 
dřiny. v tom případě by muselo jít stranou opravdu 
všechno, abych se tomu mohla věnovat, nehledě na to, 
že nevím, kdo by mě živil! (smíCh) ale výmluvy stranou, 
nejspíš je to zas jen otázkou priorit.
asi jsem zrovna moc neodpověděla na otázku… můj 
tatínek je řezník a měl dřív ještě takový malý obchůdek 
se zrním a potřebami pro zvířata, kde jsem byla týden 

na brigádě. a to byla moje nejkrásnější brigáda! 
takže já bych asi mohla být spokojená někde 

v obchůdku, kde bych něco vážila… (smíCh)
 
třeba čaj!
Jé, to by bylo fajn!
 
pomáhá ti herectví v osobním 

vývoji? Může to být pro tebe i forma 
jakési psychoterapie?

pořád se můžu učit něco nového, tak 
snad pomáhá. herectví je trénink pro 
život. Když jdu na jeviště, říkám si: „Jsem 
dobrá a dneska to dokážu.“ to je podle mě 

ta nejlepší psychoterapie – říct si tuhle 
formulku aspoň jedenkrát za den.
podle mě záleží na tom, jak si to kdo 
udělá. Když se mi někdy podaří úplně 
vypnout sebe a na jevišti prostě jen 
být, pak mám takový dobrý pocit, jak 

bych to řekla, tvůrčí práce, co 
člověka baví. a je jedno, 

kdy ten pocit zažíváme 
– někdo ho má třeba 
při pletení! pokud se 
to člověku takhle daří, 

dodává mu to ohromnou 
sílu a energii. nějaká slavná 

herečka říkala, že ji na jevišti 
líbají andělé, to mi přijde nád-

herné…
 
Je něco, co se ti na herectví nelíbí?
Když si nejsem jistá a možná bych se 
nejradši schovala někam do kouta, 
utekla, tak tam stejně musím jít, a to je 
někdy hodně těžké. učím se s tím pra-
covat. Buď si můžu říct, to je problém, 
který nepřekonám, anebo si můžu říct, 
že i tohle je výzva, která má nějaký 
důvod. tak já si říkám, že je to výzva. 
a jsem velmi vděčná, že tak krásnou 
práci můžu dělat. anh

JaKo lady cRavenshiRe v holkách  
Z kalendáře, Foto J. vostáReK
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VŠeCHNo JeDNou KoNčí  
ANeB třI DerNIéry V JeDNoM MěSíCI

a jak na zkoušení pokusných 
králíků vzpomíná JoseF 
peJchal, představitel hlavní role 
Zákazníka?
moc jsem se na tu látku těšil, 
protože mě už tenkrát v rámci 
scénického čtení bavila; a nejen mě, 
myslím, že téměř všichni jsme si to 
tehdy hodně užívali. Jsem rád, že 
se „Králíci“ zkoušeli a hrají na malé 
scéně, protože pro tento typ kome-

die je to ideální prostor. na velkém 
jevišti bychom byli ochuzeni o ten 
skvělý přímý kontakt s diváky. tento 
text, toto téma a jistá surovost 
v něm by měly působit na diváky 
z takhle malé vzdálenosti, vlastně 
jakoby na dosah. publikum si určitě 
pak odnáší mnohem intenzivnější 
zážitek. Jsem přesvědčený, že malá 
scéna potřebuje přesně tento typ 
dramaturgie. Je to prostor, kam 

bychom měli přitáhnout diváky, kteří 
nepřijdou do velkého divadla. i za 
cenu toho, že jim tu nenabízíme 
komfort, na který jsou zvyklí z velké 
scény. ale malý, intimní prostor 
přináší jiné divadelní zážitky. Já 
jako herec tady čekám pokusy nebo 
ještě lépe výzvy, ne osvědčené titu-
ly. skvělá tam jsou scénická čtení. 
a kdyby přišel podobně kvalitní text, 
jako jsou pokusní králíci, tak bych 
do toho šel moc rád.
 
Je ti líto, že králíci na Malé scéně 
končí? 
určitě! Jak jsem řekl, práce na nich 
mě bavila a za výsledkem si stojím. 
Koneckonců o kvalitě vypovídá 
i fakt, že inscenace získala za loň-
ský rok cenu kritiků. vím, že spo-
kojený byl i autor sébastien thiéry, 
který se přijel podívat na jedno 
představení, a setkání s ním bylo 
velmi příjemné a inspirativní, nejen 
na scéně, ale i později v klubu. i já 
jsem si s ním povídal, o „Králících“ 
a o jeho práci vůbec. Byl to hezký 
večer. 

únor – takový divný měsíc k ničemu. dny jsou krátké, noci ještě dlouhé, počasí spíš odpudivé. Jedinou 
světlou a veselou chvilkou je Grand Festival smíchu. a letos bude únor ještě smutnější než obvykle 
– z repertoáru našeho divadla zmizí tři inscenace. čtenáři jistě vědí, že derniéra je jakýmsi opakem 
premiéry – když premiéra je prvním provedením hry, pak derniéra znamená, že inscenace se hraje 
naposledy. a taky se slaví. no, slaví… někdo možná ano, ale někdo derniéry opláče, to když se loučí 
s pěknou rolí, s dobrým textem, příjemným kolektivem. herec si ke každé postavě vytváří nezaměni-
telný vztah. některá mu sedne a k výsledku se dobere lehce, jiná mu dělá potíže, hledání je dlouhé 
a úspěch jaksi nejistý, ale nakonec se herec s rolí „potká“. 
ale zpátky k našim derniérám. končí don Juan, opouští nás pokusní králíci a naposledy prožijeme 
perný pernštejnský den. všechny tři inscenace režírovaly hostující režisérky. a každá z nich našla 
v našem hereckém souboru spojence. i když, nic si nenamlouvejme, ne všichni fandí ženám režisér-
kám. ale anna petrželková, která se zhostila režie pokusných králíků, si jistě musela získat přízeň 
každého – svou nekompromisní zapáleností pro práci, pečlivostí a tvořivým přístupem. hru nejprve 
za pár dnů nazkoušela jako scénické čtení, které diváky natolik zaujalo, že pokusné králíky v anketě 
vybrali k řádnému nastudování v další sezóně...

Neděle 23. 15:00 NA MALé SCéNě Ve DVoře  perný pernšteJnský den 

středa 26. 19:00 V MěStSKéM DIVADLe  don Juan 

pátek 28. 19:00 NA MALé SCéNě Ve DVoře  pokusní králíci 

Foto m. Klíma
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don Juan se „dožil“ velmi sluš-
ných 27 repríz, na konci února se 
s ním však už také rozloučíme. 
a já se ptám ládi špinera, 
představitele titulní role, jestli se 
mu bude po tom vášnivém svůdci 
a rozporuplném hrdinovi stýskat… 
určitě ano. setkání s postavou 
nebylo lehké. už tím, že text je dost 
složitý, molièrův jazyk je kompliko-
vaný. měl jsem na postavu nějaký 
názor, nějak na ni nahlížela režisérka, 
potkat se s Juanem byla dost dlouhá 
cesta. chybět mi bude! poslední 
dobou si roli dost užívám. ale za pět 
let se na něj budu dívat úplně jinak. 

Myslíš, že na tu postavu budeš 
zralejší? 
možná jo. Je mi 36 let a Juan asi 

nebyl starší, ale tady asi nejde 
o věk… myslím si, že mi ještě něco 
chybí, abych ho úplně pochopil. 

herci, když zkouší, se potkávají 
s postavou, k níž si často vybu-
dují velmi důvěrný vztah, který 
se ale nedá hrát. Jaký je tvůj 
vztah k Juanovi?
Jedním slovem by se to dalo 
nazvat tak, že mě dráždí. Je to 
velmi složitá postava, plná rozpo-
rů. má v sobě dobro i zlo. dráždí 
třeba tím, jak odmítá nebe nebo 
jak nehledí na varování a vrhá se 
do života po hlavě, propadá se až 
do pekla. Jak už jsem řekl, potře-
boval bych ještě nějaký čas, abych 
mu úplně porozuměl. a bude se mi 
stýskat ještě z jednoho důvodu. 

v této hře jsem se poprvé na jeviš-
ti potkal s petrem Borovcem a bylo 
to tak trochu osudové setkání. Je 
to pro mě partner a toho si moc 
vážím! 
Jsou herci, kteří po derniéře oka-
mžitě vypouštějí text z hlavy. prý 
proto, aby se tam vešly nové texty, 
kapacita paměti není neomezená. 
záleží samozřejmě na hře. některé 
monology Juana se mi v paměti 
ještě dlouho udrží, tak jako si budu 
pamatovat téměř celý text mefista 
nebo amadea. 

petr borovec získal v donu 
Juanovi práci celkem nečekaně, 
když na začátku zkoušení pře-
vzal roli po nemocném kolegovi 
a rovnýma nohama skočil do 
rozjíždějícího se vlaku… 
Jsem moc rád, že mě tahle role 
potkala, protože to byla moje první 
velká role a byla to pěkná zkuše-
nost. sganarela mám rád, s paní 
režisérkou duškovou jsme ho udě-
lali jako takového střeleného kluka, 
což já, myslím, jsem. 

a umíš si představit, že bys hrál 
Juana?
ne. vůbec ne. a navíc já v sobě 
nemám toho „mača“, nevěděl bych 
jak to hrát. určitě je k tomu potře-
ba jistá životní zkušenost, kterou 
ještě nemám.

se zkušenými herci, kteří už mají něco za 
sebou – lídou Mecerodovou a leXou 
postlereM – jsem si povídala o pohádce perný 
pernšteJnský den, ve které oba hrají.  
do jaké kategorie herců patří? do té, co mají 
pohádky za trest, nebo je naopak hrají rádi?
lída: určitě do té druhé kategorie. 
lexa: teď jsem měl nějaké zdravotní problémy, 
takže když mi není špatně, hraju pohádky vysloveně 
rád. 
lída: nebo když nejedeme na zájezd v šest ráno. 
lexa: a není dvacet pod nulou, všude náledí a auto-
bus klouže.
lída: nebo když neonemocní inspicientka martina, 
která nám chystá rekvizity a kostýmy v zákulisí 
a bez které jsme ztraceni. 
lexa: ano, hrajeme tam každý několik rolí…
lída: … různého pohlaví…
lexa: … na střídačku, neustále se převlíkáme…
lída: … v zákulisí je to docela dobrodružství!

takže takový perný (pernštejnský) den!

všem hercům, kteří budou mít v únoru derniéru, 
přeji skvělé publikum a pěkné vzpomínky na chvíli,  
kdy hráli svoji roli naposledy. protože život herce 
je už takový, něco hezkého končí, ale cosi možná 
mnohem zajímavějšího už přichází… Jau

Foto l. sKoKan

Foto m. navRátilová
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v divadelní galerii ve foyer vystřídají krajiny milana 
Krynka monochromy a kruhy pardubického malíře 
Jaroslava Jebavého. vernisáž výstavy nazvané 
variace na jedno téma se uskuteční v sobotu 
15. února před premiérou Kleistovy komedie Rozbitý 
džbán, obrazy si pak budete moci prohlédnout až do 
23. dubna. výstavu zahájí phdr. michal tošner, ph.d. 
z univerzity pardubice.

Jaroslav Jebavý se narodil v roce 1952 v Jilemnici, 
ale žije a tvoří v pardubicích. Je členem unie výtvar-
ných umělců a Klubu konkretistů 3. vystavuje nejen 
v Čechách, ale i v zahraničí. v roce 2008 mu byl na 
vi. mezinárodním bienále kresby v plzni udělen short 
list – ocenění nejvyšší kvality. Jeho ilustrace provázejí 
poezii pavla Rajchmana. 

výchozími prvky výstavby kreseb a obrazů Jaroslava 
Jebavého jsou kružnice a kruhy. zcela po svém rozvíjí 
koncept nekonečné monostruktury přítele Františka 
Kyncla (pardubického malíře, který počátkem normali-
zace emigroval do düsseldorfu). posouváním šablony 
a násobnou stopou do svazku spojených štětců vzni-
ká zahušťující se rastr paralelně řazených kružnic a až 
hadovitě se stáčejících prostorově působivých útvarů. 

v prvních letech nového milénia se věnoval převážně 
velkoformátovým kresbám, zprvu černobílým, později 
i barevným, vytvořeným tužkou a progresy. Jiří valoch 
v katalogu galerie caesar uvádí: „… vznikaly tužkové 
kresby, které již vzbudily alespoň neoficiálně odpoví-
dající pozornost a stále patří k tomu nejoriginálněj-
šímu, co se u nás objevilo, díky autorově schopnosti 
spojit přesný a jasný koncept opakování „svého“ 
elementu, tj. kruhu, do fascinujícího bohatství celé 
struktury.“

ačkoli není členem pardubického uskupení tesla, patří 
k autorům, kteří se podílejí na dlouhodobém záměru 
zpřístupňování vědy uměním. mezi frekventovaná 
témata, která zpracovává, patří nanotechnologie, pří-
běh vesmíru a vlnění subatomárních částic. 

poslední roky jeho tvorby jsou charakterizovány 
výraznou tvůrčí aktivitou, která mezi malby, kresby 
a objekty přinesla i koláž. Jaroslav Jebavý destruuje 
a dekonstruuje své autorské katalogy, reprodukce 
svých prací a dává jim nové souvislosti. druhou 
možností kolážování jsou kruhové samolepky různých 
velikostí a překrývání zbylých rastrů. 

Ras

VArIACe NA JeDNo téMA
JAroSLAVA JeBAVéHo
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