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NejeN o Cabaretu s režisérem Petrem NovotNým

ohlédNutí za GraNd Festivalem smíChu

zdeNěk rumPík alias zkažeNý soud Ce adam

20
14

divadelNí zPravodaj >>> březeN >>> 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.

březeN
městské divadlo

sobota 1. 19:00  Cabaret    Premiéra P1
Neděle 2. 19:00  Cabaret    Premiéra P2
poNdělí 3. 18:00  rozbitý džbáN    koNeC 19:40 5. repríza N
úterý 4. 19:00  W. adler / válka roseovýCh    epilog u

drama, a přesto komedie, i když zatraceně mrazivá! hrají m. dlouhý, h. lapčíková, 
r. Štabrňák a další. režie o. sokol. Divadlo A. Dvořáka Příbram

středa 5. 17:30  Cabaret    3. repríza j
čtvrtek 6. 19:00  jméNo růže   koNeC 21:25 11. repríza r
pátek 7. 10:00  seN NoCi svatojáNské   koNeC 12:50 33. repríza Šk 

  19:00  Charleyova teta   koNeC 21:30 34. repríza

sobota 8. 18:00  Cabaret    4. repríza

Neděle 9. 15:00  m. macourek – o. lážnovský   Pohádkové PředPlatNé PN
 maCh a Šebestová  
divadelní adaptace známého večerníčkového seriálu. hrají j. hubert, e. burešová, 
F. čachotský, m. dusbaba a další. režie o. lážnovský. Divadlo Lampion, Kladno

poNdělí 10. 10:00  maCh a Šebestová    Šk 

  17:00  maCh a Šebestová   Pohádkové PředPlatNé PP

úterý 11. 19:00  N. simon / PosledNí ze žhavýCh mileNCů    str. 12

Dobročinné představení pořádané pardubickým Lions Clubem, jehož výtěžek bude 
věnován Hamzově odborné léčebně v Košumberku. komedie o odvěké touze mužů po mi-
lostných dobrodružstvích. hrají s. stašová a p. Nárožný. režie z. kaloč. Agentura Harlekýn

středa 12. 17:30  a je to v Pytli!   koNeC 19:40 18. repríza s
pátek 14. 19:00  divadelNí bál    str. 21

sobota 15. 19:00  PardubiCký Ples    str. 21

úterý 18. 10:00  Charleyova teta   koNeC 12:20 36. repríza Šk

  18:00  PosledNí víkeNd   koNeC 20:20 20. repríza z



středa 19. 10:00  jméNo růže   koNeC 12:25 12. repríza Šk

  19:00  rozbitý džbáN    koNeC 20:40 6. repríza b
čtvrtek 20. 19:00  s. bigelow – j. Goldberg / růžové brýle   

dramatický příběh z Chicaga roku 1938, který nepostrádá irský ani židovský humor. hrají 
z. bydžovská, h. maciuchová a s. rojková. režie l. bělohradská. Divadlo Ungelt, Praha

pátek 21. 8:30  t. jarkovský – j. vašíček / velbloud, ryba, slePiCe    Šk
 aNeb NámořNiCká historie 
tři klasické pohádky (ošklivé káčátko, o rybáři a rybce a o kohoutkovi a slepičce) ve svěžím 
a zábavném pojetí. režie j. vašíček. Naivní divadlo Liberec

  10:30  velbloud, ryba, slePiCe aNeb NámořNiCká historie   Šk

  19:00  a je to v Pytli!   koNeC 21:10 19. repríza

sobota 22. 19:00  balada Pro baNditu   koNeC 21:40 25. repríza 

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

poNdělí 24. 19:00  d. drábek / koule     v
p. tomicová v příběhu vrhačky. režie d. drábek. Klicperovo divadlo Hradec Králové

úterý 25. 17:00  Cabaret    5. repríza l
čtvrtek 27. 17:00  večer klasiCkého baletu a taNCe 

Ballet Prima uvádí sólisty baletu Národního divadla Praha, kteří zatančí s dětmi ze studia 
ballet prima. v rámci programu vystoupí i další hosté.

pátek 28. 19:00  rozbitý džbáN    koNeC 20:40 7. repríza e
sobota 29. 18:00  rozbitý džbáN    koNeC 19:40 8. repríza u
Neděle 30. 16:00  blbeC k večeři    str. 15 koNeC 17:45 41. repríza

malá sCéNa ve dvoře

čtvrtek 6. 19:00  jePtiŠky   koNeC 21:20 10. repríza C2

Neděle 9. 19:00  jePtiŠky   koNeC 21:20 11. repríza  P2C 

poNdělí 10. 19:00  m. riml / sexy Prádlo 
hra na pomezí sitcomu a konverzační komedie. alice a henry spolu žijí už 25 let. jiskra 
v jejich krbu skomírá. Co je může udržet, aby zůstali spolu? hrají r. Chvalová a a. postler. 
režie a. doležal j. h. Cyklus INprojekty (malé inscenační projekty světových novinek).

poNdělí 17. 10:00  j. musil / svět v Parku    str. 22–23 Šk

úterý 18. 18:00  aPartmá hotelu Plaza   koNeC 20:15  24. repríza x1



čtvrtek 20. 19:00  jePtiŠky   koNeC 21:20 12. repríza

sobota 22. 15:00  t. karpianus / rozárčiNa Postýlka 
původní autorská pohádka o nepořádné rozárce. hrají h. mathauserová, p. pochop 
a m. hodinářová. režie t. karpianus. Divadlo D21, Praha 

Neděle 23. 18:00  aPartmá hotelu Plaza   koNeC 20:15 25. repríza t1

poNdělí 24. 8:30  tisíCe let hudby ii    koNeC 9:20 29. repríza Šk

středa 26. 19:00  jePtiŠky   koNeC 21:20 13. repríza b1

čtvrtek 27. 9:00  tisíCe let hudby ii    koNeC 9:50 30. repríza Šk

  10:30  tisíCe let hudby ii    koNeC 11:20 31. repríza Šk

  19:00  z ameriky Přes aNGlii do PardubiC… 
další hudební večer pořádaný agenturou Pardubický bigbeat včera a dnes bude patřit 
pardubické blues-rockové kapele The Friends a jejím hostům kapele Donrvetr. the Friends 
vzpomenou na klasiky světové rockové a bluesové hudby. Na autorskou hudbu the Friends  
pak naváže taktéž pardubická kapela donrvetr hrající jazz-blues-rock, do kterého zahrnuje 
i prvky funky. kromě autorských skladeb obou kapel zazní i písně, které složili např. eric 
Clapton, j. j. Cale, bob dylan, Neil young, jimi hendrix, joseph kosma a další...

pátek 28. 19:00  yelloW sisters 
koncert ženské vokální skupiny, která svým zpěvem prochází s lehkostí napříč žánry soulu, 
funku, r'n'b, world music, jazzu i reggae. jsou nejoriginálnější českou a cappellou s ryze 
autorskou tvorbou.

včd Na zájezdeCh 

úterý 4. 19:00  Charleyova teta   jičíN

čtvrtek 6. 9:00  PerNý PerNŠtejNský deN   dvůr králové Nad labem

  10:30  PerNý PerNŠtejNský deN   dvůr králové Nad labem

úterý 11. 19:00  zPíváNí v deŠti   trutNov

čtvrtek 13. 19:30  Charleyova teta    vysoké mýto 

poNdělí 17. 9:00  PerNý PerNŠtejNský deN    trutNov

  10:30  PerNý PerNŠtejNský deN    trutNov  derNiéra

čtvrtek 20. 19:30  dvaNáCt rozhNěvaNýCh mužů   Písek 

poNdělí 24. 19:00  blbeC k večeři   hradeC králové (kliCPerovo divadlo)

středa 26. 19:30  dvaNáCt rozhNěvaNýCh mužů   mariáNské lázNě 

čtvrtek 27. 19:30  dvaNáCt rozhNěvaNýCh mužů   karlovy vary

změNa programu vyhrazeNa



DáLe HrAjeMe:

u. eco – C. j. Frankl / jméNo růže
středověká mysteriózní detektivka s prvky thrilleru! v jed-
nom nejmenovaném klášteře 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 
muzikálová komedie plná svěží energie, která nabízí ne-
všední pohled na život řádových sester. pět řeholnic na-
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.

m. uhde - m. Štědroň / balada Pro baNditu
muzikálové zpracování příběhu zbojníka Nikoly Šuhaje, 
muže velkého srdce a živelné nespoutanosti. hrají j. mu sil 
nebo t. lněnička j. h., p. tenorová, z. bittlová, l. Špiner, 
j. vrána j. h., 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
athénský les plný kouzel, krásy i divokosti, bytostí éteric-
kých i těch, z nichž sálá erotická touha. hrají j. koneč-  
ný 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!

F. veber / blbeC k večeři 
slavná komedie plná slovní i situační komiky, gagů 
a překvapujících rozuzlení. přijďte se podívat, jak dopadne 
zlomyslná legrácka bohatého nakladatele… v hlavních ro-
lích hrají a. postler a m. mejzlík. režie h. mikolášková j. h.

r. a m. Cooney / a je to v Pytli!
překvapivá komedie s nevyžádanou „pomocí“. v hlavních  
rolích l. Špiner, p. borovec a j. pejchal. režie r. bellan j. h.

PreMIérA:

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 j. h., 
m. mejzlík, v. dušek a další. režie p. ondruch j. h.

b. Comden – a. Green – N. h. brown  
– a. Freed / zPíváNí v deŠti
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.

r. rose / 12 rozhNěvaNýCh mužů
soudní drama za zavřenými dveřmi. v inscenaci vystou pí 
hosté p. kostka a F. Švihlík, dále hrají j. kalužný, p. Novo t-
ný, l. Špiner, j. vrána j. h. a další. režie p. kracik j. h.

john kander – Fred ebb – joe masteroff / Cabaret  str. 13 –15
Milostný příběh a zábavná kabaretní čísla na pozadí významných dějinných událostí v evropě v jednom z nejlep-
ších muzikálů všech dob.
píše se rok 1931 a do berlína, města kypícího životem, přijíždí mladý americký spisovatel Clifford bradshaw, aby 
psal, studoval a poznával svět. průvodkyní se mu stává kabaretní zpěvačka sally bowles, se kterou naváže milostný 
románek. magicky ho proto přitahuje i kabaret, který je místem, kde se lidé baví, zároveň je však i metaforou pro svět, 
ve kterém se klaunství a absurdita staly základním životním pocitem. a počáteční pocit svobody a nevázanosti nemůže 
Clifforda nechat lhostejným před plíživým nástupem falešných idejí i stále stupňujícím se vlivem hitlerovy Nsdap. 
V hlavních rolích Martina Sikorová, Ladislav Špiner a josef Pejchal. režie Petr Novotný.

N. simon / aPartmá hotelu Plaza
tři komediální příběhy o lásce, nevěře, rodičovské lásce 
a panice. hrají p. janečková, j. kalužný, p. tenorová 
a p. borovec. režie p. Novotný.

h. von kleist    str. 16–20
rozbitý džbáN
komedie plná vytáček o udržení se u moci za každou 
cenu, která satiricky promlouvá o aroganci mocných, 
kteří o nás rozhodují. žaloba na neznámého pachatele, 
který rozbil džbán a ohrozil pověst počestné dívky, spustí 
jedno opravdu povedené soudní přelíčení. hrají z. rumpík, 
p. dohnal, j. janoušková a další. režie v. vencl 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.



PřIPrAVUjeMe NA DUBeN

městské divadlo

Neděle 6. 19:00  oNdřej havelka a jeho melody makers 
 rozvrkočeNí z PísNí jaroslava ježka a PáNů v+W 
koncertní show věnovaná legendám úsvitu naší moderní populární hudby a jejich velkým 
inspirátorům je součástí Mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 2014.

sobota 26. 19:00  d. seidler / králova řeč   Premiéra P1
příběh státníka, který překonal hendikep, strach a nedůvěru v sebe sama, aby se postavil do 
čela národa v jeho těžké chvíli. v hlavních rolích m. mejzlík a j. kalužný. režie p. Novotný.

poNdělí 28. 19:00  j. schmid / Škaredá středa   
trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního života. jeden velký trapas, v němž se sejdou 
lidé, které doba shodou okolností postavila proti sobě. a při tom se i hodně muzicíruje a zpívá… 
hrají j. lábus, o. Navrátil, j. synková, m. dejdar a další. režie j. schmid. Studio Ypsilon, Praha

malá sCéNa ve dvoře

sobota 12. 19:00  m. mcdonagh / mrzák iNishmaaNský   Premiéra P1a
tragikomedie drsná i melancholická jako irský venkov o touze po splnění snu a změně života. 
v titulní roli p. borovec. režie l. Špiner j. h.

pátek 18. 19:00  d. zbytovská / biostory 
komedie o tom, jak se na jedné straně viditelně prospěšná idea může v rukou „nepravých“ stát 
pastí pro ty slabší, hledající. děj je zasazen do prostředí fiktivního bio-kurzu, kde se setkávají 
tři ženy snažící se nalézt samy sebe a být bio. hrají d. zbytovská, b. seidlová a N. zbytovská. 
režie maléhry. MALéhrY, Brno

Neděle 27. 15:00  a. lindgrenová – v. krautmanová / PiPi dlouhá PuNčoCha 
známé příběhy malé zrzavé holčičky plné humoru a dobrodružství. v titulní roli e. dohnalová. 
režie r. jasinská. Divadlo Applause, Praha

změNa programu vyhrazeNa

škaredá středa pipi dlouhá punčocha
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V pondělí 3. února během závěrečného Galavečera smíchu, který již podesáté natáčela česká televize, byly ve 
Východočeském divadle slavnostně rozdány ceny xiv. ročníku GraNd Festivalu smíchu. Galavečer v režii 
Jana Brichcína uváděly dvojice Jolana Voldánová s ladislavem špinerem a petra Janečková s tomášem lněnič-
kou. a jak celý festival dopadl? ras

herci Vítězné komedie dabiNG street při děkoVačce po festiValoVém předstaVení, foto m. klíma

NejlePŠí žeNský hereCký výkoN
PavlíNa Štorková v roli charlotty v komedii 
soudCe v NesNázíCh v režii Šimona dominika  
klicperovo divadlo hradec králové

NejlePŠí mužský hereCký výkoN
martiN myŠička v roli michala v komedii 
dabiNG street v režii Petra zelenky 
dejvické divadlo, Praha

KoMeDIe roKU 2013
Petr zelenka / dabiNG street režie Petr zelenka dejvické divadlo, Praha

komedie diváků
carlo Goldoni / sluha dvou PáNů
režie Nikolaj Pavlov Penev
moravské divadlo olomouc

CeNa GeNia smíChu 2014
jaN borNa za souvislou řadu režií skvělých 
představení v divadle v dlouhé, s přihlédnutím 
k poslední inscenaci o líné babičce

Komedie roku 2013 je z Dejvic!

CeNa odborNé Poroty
petr zelenka / dabiNG street
režie Petr zelenka 
dejvické divadlo, Praha

CeNa studeNtské Poroty
petr zelenka / dabiNG street
režie Petr zelenka 
dejvické divadlo, Praha
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týden neJlepších komedií V městském diVadle zaháJila tradič-
ní klauniáda V podání petry JanečkoVé a ládi špinera.

moraVskému diVadlu k diVácké ceně Velkou měrou pomohl par-
duBický rodák a předstaVitel hlaVní role sluhy truffaldina 
roman Vencl, kterému GratuloValy neJen romana chValoVá, 
lída mecerodoVá a eliška dohnaloVá…

roli kmotřenky druhého festiValoVého dne přiJala kVěta 
fialoVá, která si mezi diVáky našla „sVého prince“, Jehož při 
příchodu a odchodu z JeViště políBila.

na festiVal zaVítala také simona postleroVá, kterou na JeVi-
ště pozVal JeJí Bratr lexa postler. diVáci tak měli Jedinečnou 
příležitost Vidět poprVé společně na Jednom JeVišti souro-
zence postleroVy.

kmotrem předposlední soutěžní komedie se stal a diVáky 
několika Vtipy poBaVil petr nárožný.

neJVětší oVace po předstaVení Jak utopit dr. mráčka sklidil 
tomáš kolomazník, BýValý člen našeho diVadla, kterému 
V parduBicích zůstala Ještě řada fanynek…

FoToSTříPKY z  XIV.  ro čNíKU GrAND  FeSTIVALU SMíCHU FoTo M. KLíMA
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na festiValu nemohla chyBět ani luBa skořepoVá, která se 
zúčastnila Všech ročníků a přislíBila účast i na dalším. za to 
Jí netleskali Jen diVáci, ale i další festiValoVý host paVel noVý.

režiséru a autoroVi hry daBinG street petru zelenkoVi předá-
Val cenu odBorné poroty JeJí předseda, režisér otakar kosek. 
petr zelenka pak na JeViště Vstoupil Ještě několikrát…

záVěrečný GalaVečer smíchu naVštíVil i noVopečený ministr 
kultury daniel herman, Jemuž ředitel diVadla petr dohnal 
popřál hodně štěstí diVadelním pokopáním.

půVaBněJší část moderátorské čtVeřice GalaVečera Jolana 
VoldánoVá a petra JanečkoVá, která proGram neJen uVáděla, 
ale i zpíVala V ukázkách z muzikálu Jeptišky.

cenu pro paVlínu štorkoVou přeVzala z rukou Jiřího hromady, 
předsedy herecké asociace, dramaturGyně klicperoVa diVadla 
Jana sloukoVá. paVlína měla steJně Jako oceněný martin 
myšička Večer předstaVení.

cenu Genia smíchu s Velikou radostí přiJal režisér pražského 
diVadla V dlouhé Jan Borna, kterého do parduBic doproVodil 
herec a režisér miroslaV hanuš.

FoToSTříPKY z  XIV.  ro čNíKU GrAND  FeSTIVALU SMíCHU FoTo M. KLíMA
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...PoHLeDeM oDBorNé PoroTY
Pardubická divadelní přehlídka 
nejlepších komedií českých 
a moravských profesionálních 
divadel je soutěžním festivalem 
– vedle diváků a studentů hod-
notí vybrané komedie odborná 
porota, která letos zasedala ve 
složení režisérka lída engelová, 
šéfredaktor divadelních novin 
jan kolář, dramaturg české 
televize a pedagog damu 
zdeněk a. tichý a režisér 
a vedoucí kabinetu herectví 
voŠh v Praze otakar kosek. 
Poslední jmenovaný, jenž byl 
v letošním roce předsedou 
odborné jury, se s námi krát-
ce po skončení xiv. ročníku 
festivalu podělil o své pocity 
a úvahy: 

smíchu bychom se neměli zříkat 
nikdy a za žádných situací. smích 
je nejen výtryskem radosti duše, 
ale v nemenší míře je spolehlivou 
obranou před zlobou světa, hlou-
postí, nabubřelostí, pokrytectvím, 
malostí sebestředných, je zna-
mením hrdosti a svobody. smích 
je dar nebe, peklu patří nanejvýš 
škleb. 

a přesto jsou tragédie obecně 
povyšovány a komedie odsouvány 
někam do prachu ulic. V našem 
prostředí budou ceny thálie či 
radoka vždy řazeny do vyšší 
kategorie než ceny z Grand 
festivalu smíchu. to svědčí 
nejen o podceňování žánru, ale 
podceňování způsobu nazírání na 
svět, podceňování gesta tvorby, 
hravosti a radosti ze hry. stále 
se cítíme lépe v masce vážné, 
která dodává mnohdy naší vlastní 
malosti aspoň zdání důstojnosti, 
než kdybychom se nechali přistih-
nout při bohapustém řehotu. 

Grand festival smíchu již 
čtrnáct ročníků veleúspěšně 
vzdoruje této poněkud pokry-
tecké degradaci a organizátoři 
jeho obsahové náplně i vlastního 
průběhu by si za ta léta zasloužili 
věru zvláštní ocenění! doufám, 
že se to při příležitosti příštího – 

jubilejního – ročníku v nějaké 
podobě stane.

nedokáži vyjmenovat 
ten velký zástup pardu-
bických nadšenců, kteří 
v týmu ředitele Gfs 
petra dohnala a dra-
maturgyně Gfs Jany 
uherové každoročně 
umožňují soborům 
z celé republiky porov-

návat svou komediální tvorbu 
a pardubickým divákům poskytují 
týden divadelní radosti, a jen 
okrajově si umím představit to 
nesmírné úsilí, všechny ty překo-
návané překážky, tu nezměrnou 
vůli napjatou k dobrému výsled-
ku. 

Grand festival smíchu rok za 
rokem (krok za krokem) získává 
na umělecké a společenské pres-
tiži a je jen velká škoda, že je 
třeba tak ohromného úsilí, aby 
instituce, které by ze své podsta-
ty „veřejné služby“ tomuto krás-
nému svátku divadelního smíchu 
měly pomoci měrou odpovídající 
a vrchovatou, vzaly pardubickou 
přehlídku odpovídajícím způso-
bem na vědomí. 

on je to kruh. stane-li se festival 
skutečně silně prestižní přehlíd-
kou divadelní komediální kvality, 
výpovědí o „výpovědi o tomto 
světě“, bude nepochybně fun-
govat i zpětný dopad do divadel 
ve smyslu uvědomování si sku-
tečnosti, že komediální divadelní 
tvorba není něco, co mnohde 
považují za pouhou úlitbu divá-
kům, „aby se prostě naplnil sál, 
a my pak mohli stvořit zase něco 
vznešeného“. 

oceňuji snahu dramaturgie fes-
tivalu vydat svědectví o tom, 
že smích je vlastní i složitějším 
dramatickým strukturám (dabing 
street, Všemocný pan krott), aniž 
by byla upozaděna tak potřebná 
zábavnost. 

Ještě jednou veliký dík za nápad 
před čtrnácti lety, za vytrvalost 
a za vše, co nám všem v letošním 
ročníku přineslo radost. 
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alternativou odborné poroty 
je tradičně porota studentská, 
rolí porotkyň se letos chopily 
studentky hana rubišarová 
(masarykova univerzita v brně 
– obor divadelní věda), eva 
dvořáčková (slezská univerzita 
v opavě – obor kulturní dějiny) 
a kristýna Plešková (slezská 
univerzita v opavě – obor 
dramaturgie). Co účast na 
festivalu přinesla třem mladým 
studentkám, jak jej hodnotí 
a jaké jsou jejich dojmy, prozra-
dila předsedkyně poroty haNa 
rubiŠarová… 

letošní Grand festival smíchu, 
respektive jeho dramaturgický plán, 
byl pro studentskou porotu oprav-
dovou výzvou. zejména z důvodů 
dosavadní neznalosti většiny titulů. 
těšily jsme se tedy na seznámení 
s novými díly současné původní 
tvorby, ale i té, řekněme, „histo-
rické“. netušily jsme však, co nás 
čeká jak po stránce dějové, tak i té 
inscenační. ovšem díky tomu se 
nám téměř každý den dostalo nové-
ho poznání. 

zahajovací inscenace dejvického 
divadla dabing street petra zelenky 
nastavila laťku hodně vysoko, a jak 
se ukázalo na Galavečeru smíchu, 
dokázala si ji i udržet. a to i navzdo-
ry spíše mrazivému, leč výborně 
předávanému humoru. příznivci 
absurdního a černého humoru si 
přišli na své při zhlédnutí inscenace 
Všemocný pan krott městského 
divadla v Brně. a naše zvěda-
vost výrazně patřila finálnímu 
dílu západočeského divadla 
z chebu, jež se předsta-
vilo s divadelní adaptací 
známého filmu Jak utopit 
dr. mráčka.

tyto tři kusy byly průběžně pro-
kládány divácky velice atraktiv-
ními konverzačními a situačními 
komediemi britských autorů a je 
to v pytli! (domácí Východočeské 
divadlo), lháři (divadlo J. k. tyla 
plzeň), soudce v nesnázích 
(klicperovo divadlo z hradce 
králové), ale i nehynoucí italskou 
commedií dell´arte sluha dvou 
pánů (moravské divadlo olomouc), 
v níž exceloval pardubický rodák 
roman Vencl. mohly jsme tedy 
porovnat, s jakou větší či menší 
nápaditostí lze u nás tento kome-
diální typ inscenovat, ale také 
srovnat odraz britského humoru 
ve třech zmíněných dílech. a za 
studentskou porotu mohu říct: 
přestože holdujeme spíše těm 

méně třaskavým komediím, neza-
přeme všem zúčastněným kusům 
funkčnost v téměř všech složkách, 
a nejvíce v té herecké.

a jako minulý rok, i letos jsme se 
mohly seznámit s divadly, jež jsme 
ještě neměly příležitost zhlédnout, 
tedy moravské divadlo olomouc 
a divadlo J. k. tyla z plzně. 

xiV. ročník Grand festivalu 
smíchu přinesl opět spoustu roz-
manité zábavy. nejčastější reakce 
diváků v podobě hlasitého smíchu 
mohly být odměnou pro většinu 
zúčastněných divadel. a ti, kteří se 
u komedií nepotřebují celou dobu 
jen smát, ale přesto o zábavu 
nechtějí přijít, si též přišli na své.
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PřISPějTe S LIoNS CLUBeM NA DoBroU VěC

v úterý 11. března si v městském divadle nenechte ujít 
dobročinné představení komedie PosledNí ze žhavýCh 
mileNCů, které ve spolupráci s východočeským diva-
dlem uvádí lions Club Pardubice, jenž při této příležitosti 
předá hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé 
v košumberku šek v hodnotě 40 000 kč. léčebně však 
přispějí i samotní diváci, neboť 80 kč ze zakoupené 
vstupenky poputuje rovněž do košumberku.
hamzova léčebna byla založena již v roce 1901 
prof. mudr. františkem hamzou jako první léčebný ústav 
pro tuberkulózní a skrofulózní děti ve střední evropě. 
V roce 1962 byla léčba tuberkulózy v košumberku ukon-
čena a léčebna byla upravena na zařízení pro rehabilitaci 
nemocných s pohybovými vadami, např. po dětské mozko-
vé obrně, úrazu míchy či cévních mozkových příhodách. 
zpátky ale k představení úspěšného amerického autora 
neila simona, v němž excelují simona stašová a petr 
nárožný, jenž hraje staršího majitele rybí restaurace 
v new yorku, který se po letitém spořádaném manželství 
odhodlá k první nevěře. do bytu své stařičké maminky 
si postupně zve tři různé typy žen (sexuchtivou elaine, 
ztřeštěnou Bobbi a upjatou Jeanette) a dostává se 
s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací 
s ještě komičtějšími výsledky…
nechte se pobavit komedií o odvěké mužské touze po 
milostných dobrodružstvích, při které se smějí diváci bez 
rozdílu věku, a zároveň přispějte na dobrou věc. ras

Definitivní tečka za festivalem ve Východočeské galerii

k letošnímu ročníku Grand festivalu smíchu se připojila 
i Východočeská galerie v pardubicích, která v době konání 
naší divadelní přehlídky otevřela výstavu děl Naděždy 
Plíškové (manželky karla nepraše), jež patří do okruhu 
umělců křižovnické školy čistého humoru bez vtipu vzniklé 
na počátku 60. let minulého století v pražské hospodě 
u křižovníků. Výstava s názvem velké pivo, kterou v domě 
u Jonáše připravil Vít Bouček, nabídla soubor jejích grafik 
vyznačující se velkým smyslem pro humor a ironii. 

a protože festival již skončil, přiblížil se i závěr jeho dopro-
vodné výstavy, která bude slavnostně uzavřena ve čtvrtek 
6. března od 16.00 hodin akcí Pramínek vlasů… aneb 
60. letí. V domě u Jonáše se sejdou herci divadla s pracovní-
ky Východočeské galerie, během programu si diváci nad foto-
grafiemi připomenou festivalové dny, o příjemnou atmosféru 
se postará kapela přátel divadla kosteam a v neposlední 
řadě i herečky dagmar novotná, petra Janečková a martina 
sikorová, které zazpívají známé muzikálové hity. 

přijďte se rozloučit s festivalem… ras
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I V NeKoMerčNíM SoUBorU Se Dá 
UDěLAT VeLMI KVALITNí MUzIKáLoVá 
SHow, říKá režISér PeTr NoVoTNý 

Petr NovotNý je považován především za muzi-
kálového režiséra, i když za svého třináctiletého 
působení v našem divadle realizoval více činoher-
ních než hudebně-dramatických titulů. je však 
pravda, že činohry (vyjma bláznivých nůžek) se 
neudrží na repertoáru víc než dvě sezóny, kdežto 
muzikály se hrají mnohem déle. a diváci je milují, 
koneckonců tyto inscenace jsou obvykle nejoblí-
benější v sezóně – jako třeba inscenace roku 2013 
zpívání v dešti. momentálně zkoušíme muzikál 
Cabaret z dílny autorů Chicaga, který jsme hráli 
před několika lety. ještě to nevíme, ale doufáme, 
že bude stejně úspěšný. Před jednou ze zkoušek 
jsme se s Petrem Novotným vrátili do minulosti 
a vybavili si naše společné začátky.

Petře, dnes je to přesně na den třináct let, co měl 
premiéru tvůj první pardubický muzikál Pokrevní 
bratři. Nebyl to nijak známý titul, u nás se hrál 
v české premiéře a ani nepatřil k těm padesáti top 
světovým muzikálům. Přesto byl velice oblíbený, 
jak u diváků, tak i u aktérů – herců i tanečníků 
a celého pracovního týmu. jak na toto zkoušení 
vzpomínáš ty?

možná nejvíc jako na překvapení, že se dá i v souboru, 
který je především činoherní, udělat kvalitní muzikál. 
a že pěvecká a taneční vybavenost je na vysoké 
úrovni. komerční show si totiž může najmout herce, 
pozvat je na konkurz a vybrat si na každou roli lidi co 
nejblíž ideálu ve smyslu připravenosti, talentu, herec-
kého naturelu. a potěšilo mě, že je tu ochota celého 
týmu okolo věnovat tomu představení nadstandardně 
hodně financí, práce, nápadů a všeho, co s tím souvisí. 
muzikálová produkce je v tomto smyslu vždycky 
náročnější. takže nejvíc si pamatuju na to překvapení 
a uspokojení, že i v menším, nekomerčním souboru se 
dá udělat velmi kvalitní muzikálová show na vysoké 
úrovni. 

velké muzikálové (především pražské) produkce 
obvykle hlavní role alternují dvěma až třemi herci. 
v činoherních divadlech k tomu vlastně nemůže 
dojít, protože soubor nemá potřebné herecké ka-
pacity. a v repertoárovém divadle, jako je naše, se 
dostane na program daný muzikálový titul dvakrát 
do měsíce, takže každá alternace by ho hrála velmi 
zřídka. ty máš praxi s alternacemi, myslíš si, že je to 
pozitivní věc, nebo to má i své stinné stránky? �

na tiskoVé konferenci před premiérou, foto J. seJkora
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Je to jednoznačně negativní zkušenost, ryze česká, 
jaká není obvyklá v anglosaské praxi, která muzikál 
porodila a vytvořila i v provozním smyslu. tam tedy 
každou roli hraje jenom jeden herec a v týmu je jištěn 
člověkem, říká se mu „understudy“, který bývá členem 
company, čili muzikálového sboru. ten se na tu roli 
připraví a čeká na příležitost, že si sólista třeba zlomí 
nohu. a pak má příležitost v té show vystoupit ve 
velké sólové roli. tohle je zavedená praxe a myslím, 
že je správná. alternace, ať chceme nebo nechceme, 
neuvěřitelně snižuje možnost hereckého partner-
ství a souhry na jevišti. herci se pak střídají každý 
s každým a tak se nastudovaná látka rozmělňuje do 
obecného herectví. spousta individuálních nápadů se 
ztratí, protože střídající se partneři je nedokážou pat-
řičně naplnit. takže praxe činoherních divadel nahrává 
herecké kvalitě muzikálových představení.

Po obrovském úspěchu Pokrevních bratrů jsme 
si po několika sezónách troufli na další velké 
muzikály, které patří do pomyslného zlatého 
fondu muzikálů – toP 10 – Šumař na střeše, my 
Fair lady, Chicago, zpívání v dešti, teď zkoušíme 
Cabaret. jsou ještě podobné tituly, na které by 
měl náš soubor?
myslím si, že určitě řek zorba. museli bychom samo-
zřejmě uvažovat, kdo by hrál zorbu, ale je to podobně 
jako u cabaretu muzikál pro činoherce – tedy muzikál 
velkých hereckých rolí a ne velkých pěveckých úkolů. 
herectví je v tomto případě významnější. Je to zřejmě 
poslední titul z té slavné starší dramaturgické muzi-
kálové vlny, ale možná bychom mohli časem uvažovat 
i o jiných příležitostech. teď přicházejí do divadel 
tohoto typu díla z velké zlaté vlny 80. a 90. let, která 
byla dlouho velmi pečlivě právně ošetřena. producent 
a režisér mohli dělat jenom kopie inscenací ze zahra-
ničí, nesměli tituly nastudovat na menších jevištích, 
s menším počtem aktérů, v jednodušší scénografii. 
ty show byly nastaveny neuvěřitelně draze, na ně 
divadla našeho typu vůbec neměla. ale doba pokročila 
a díla se otevírají novým možnostem a možná budeme 
moct časem uvažovat třeba o cats. Jestliže je chce 
inscenovat plzeňské divadlo, není důvodů netroufnout 
si na ně u nás. a pak je tady další vlna nových titulů, 
jako třeba mamma mia!, ale je otázka, jestli bychom 
se měli tímto trendem zabývat, protože to jsou 
především a jedině zábavné show. a divadla jako my 
by měla dělat muzikály, které mají nějaký vážnější, 
„kumštovnější“ obsah a korespondují s naším činoher-
ním repertoárem.
 
a Cabaret je přesně jedním z takových titulů. 
vymyká se střednímu, zábavnému proudu a má 
umělecký přesah. je téma Cabaretu pořád atrak-
tivní, má co říct dnešnímu divákovi? 
Vždy s napětím čekám, jestli výpověď, která je o ně-
čem, o silném tématu, bude diváky zajímat a rezono-
vat v nich. Vzhledem k tomu, že cabaret je o lásce, 
o lásce a ještě jednou o lásce, tak by rezonovat měl. 

téma lásky za jistých konkrétních dobových okolností, 
které jí kladou překážky, je věčně živé a navýsost sou-
časné. Vždycky si budeme povídat o tom, jestli je láska 
důležitější než kariéra a peníze. co je to, co dává naše-
mu životu smysl? hluboký vztah, nebo naplnění našeho 
talentu, touhy po uznání? tato témata se v cabaretu 
velmi dobře traktují. ani se dokonce nebojím toho, že se 
vracíme do předválečné doby 20. století, protože když 
člověk neharaší zbraněmi, nezvedá prst a nepoučuje di-
váka, tak tato složitá doba může být pro nás velmi za-
jímavá. dnes sami žijeme ve velmi náročné době a po-
hled zpátky může být pro nás poučný. 

když jsme spolu uvažovali nad dalšími možnost-
mi muzikálu v našem divadle, několikrát jsme se 
oba zajímali o titul rent. vím, že je to pořád dost 
kontroverzní dílo, v čechách si až donedávna na 
něj nikdo netroufl. je o lidech, kteří jsou nějakým 
způsobem vyvržení ze společnosti, ať už způsobem 
života, sexuální orientací, drogovou závislostí… 
Přesto z něj i díky skvělé hudbě jde obrovská síla 
a vlastně i naděje. myslíš si, že naše publikum „do-
rostlo“ k tomuto muzikálu? 
podle mě by rent do pardubic patřil a diváci mají na 
to, aby si o něm přemýšleli. už nebudeme první, už se 
hraje. škoda. mám s tím představením tuto zkuše-
nost – poslal jsem na něj svoje zaměstnance, když se 
vrátili, tak říkali, že z rentu byli tak trochu rozčíle-
ní, rozhádaní, diskutovali o něm a nebyli tak nadšení 
jako třeba na fantomovi opery. asi za tři měsíce na 
rent někdo zcela náhodně zavedl řeč a prohlásil, že 
i když v londýně viděl během 14 dní 10 představe-
ní, tak jediné, které si pamatuje, je rent. a pořád je 
v něm a přemýšlí o něm. takže rent by rozhodně ne-
byla pilulka lehce spolknutelná, ale byla by zajímavá. 
sice hořká, ale dávala by životu smysl. divadlo by mě-
lo z času na čas udělat takovou věc. 

jako režisér jsi stál u mnoha velkých muzikálových 
produkcí, inscenoval jsi v Praze poprvé bídníky, je-
sus Christ superstar, ale také nesmírně úspěšné 
děti ráje nebo poslední projekt lucie, větší než malé 
množství lásky. Co z toho je tvoje nejoblíbenější dílo, 
jak se říká nejmilejší dítě? 
Jednoznačně Ježíš. 

ano? i když právě bídníci v Praze otevřeli ten ob-
rovský zájem o muzikál?
na Bídníky vzpomínám strašně rád, protože jsem se na 
nich neuvěřitelně moc naučil. Byl to první styk s kom-
pletním provozem, který jsme nějakým způsobem muse-
li akceptovat. Byl to úplně jiný způsob práce, velmi osvě-
žující, nový pohled na to, jak se dá dělat divadlo,  
obrovský adrenalin, neuvěřitelná zábava. to byli Bídníci.  
a pak přišel Ježíš! Byl jsem spolumajitelem produkční 
společnosti, musel jsem si z banky vypůjčit peníze a pak 
jsem se celé čtyři roky, co jsme to hráli, večer před sed-
mou klepal, jestli jde proud, nevyplavila nás voda, přišli 
diváci nebo si někdo nezlomil nohu. Byly to čtyři roky 
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obrovského zájmu a soustředění na jedno dítě – divadlo, 
nic jiného nebylo pro mě víc. a 1 300 repríz mluví za vše!

ty někdy říkáš, že už nemáš žádné divadelní sny. 
ano, přiživuju se na snech jiných. 

ale v poslední době píšeš hry. to je tvůj nový sen?
ne, staronový. začal jsem jako autor, ale nepsal jsem 
tak dobře, tak jsem začal režírovat, abych se přiživil na 
tom, že někdo jiný píše dobře. 

jak píšeš hry? máš téma, ke kterému se chceš 
vyjádřit, nebo jen tak sedneš a píšeš? ta hra přijde 
sama?  
ano, přijde to samo. něco ve mně píše, já nepíšu. sednu 
k počítači a zadám příslušný soubor jenom ve chvíli, 
když něco ve mně chce psát. mám vždy rozepsaných 
několik her, pak se najednou stane, že jednu dopíšu a ani 
nevím proč. Je to asi ve chvíli, kdy mám dost materiálu 
a to téma můžu dokončit. obvykle hru píšu šest neděl, 
nikdy méně ani více. nebo, nevím, jestli to je hra, ale za 
šest týdnů prostě napíšu devadesát stránek, přibližně. 
 

a pak se vrátíš na začátek a piluješ? 
ne, já piluju denně. když začnu ten den psát, tak nej-
dříve se vrátím k napsanému, významně to předělám, 
a když už v tom jsem a baví mě to, tak pokračuju dál 
v dialogu. ze včerejšího materiálu se zrodí dnešní 
materiál. když tedy hru dokončím, napíšu slovo 
konec, tak je hra dopilovaná. a pak přijde režisér, 
jako třeba posledně Jan kačer, a líbí se mu třetina hry 
a zbytek ne. a já znova sednu a přepisuju a velmi mě 
baví podívat se na to znova úplně jinýma očima. takže 
za dalších šest neděl celou hru přepíšu od začátku do 
konce, a to stejným systémem. nepíšu pro konkrétní 
herce, ale vytvářím konkrétní postavy a netuším, kdo 
je bude hrát. 

možná si tedy na konci našeho rozhovoru přejme, 
abychom se potkali nad tvým textem, aby naši 
herci promlouvali tvým jazykem a plnili tvoje sny. 
Nebo, jak ty říkáš, abychom se dál přiživovali na 
snech někoho jiného. Přeji ti, ať se ti daří jako 
režisérovi i dramatikovi a muzikálu Cabaret přeji 
dlouhý a úspěšný život na našem jevišti. jau

Východočeské divadlo přichází s novinkou, kterou 
chce naše představení přiblížit i dojíždějícím divá-
kům či celým rodinám, které nemohou navštěvovat 
divadlo v tradičním večerním čase. nedělní odpole-
dne je jako stvořené pro rodinnou návštěvu divadla, 
proto nově připravujeme cyklus Pohodová neděle, 
což bude jakési odpolední „matiné“ (v přeneseném 
významu kulturní akce konaná dříve než v obvyklou 
dobu), v rámci kterého odehrajeme některé z našich 
představení už od 16.00 hodin, navíc za příznivější 
cenu než je klasické vstupné. není to lákavá nabíd-
ka?
prvním takovým představením bude 30. března 
komedie blbec k večeři, jež vás zavede do domác-
nosti bohatého nakladatele pierra Brochanta, který 
má spolu se svými přáteli zvláštní zálibu v pořádání 

pravidelných „večeří blbců“, na které každý přivádí 
své nové objevy. žádný z „blbců“ samozřejmě netu-
ší, proč byl ve skutečnosti pozván. Jednoho dne se 
však tento pierrův koníček poněkud zkomplikuje 
a zprvu dekadentní legrácka pro pobavení začne 
nabírat na obrátkách…  
pokud chcete zdarma získat dvě vstupenky na toto 
představení, navštivte stránky divadla www.vcd.cz, 
kde na titulní straně klikněte na ikonu soutěž. zde 
jsou uloženy dvě fotografie z komedie Blbec k veče-
ři, které se na první pohled zdají stejné. ale nejsou! 
zkuste najít 5 rozdílů a napište je do formuláře, 
soutěž uzavřeme v pondělí 17. března a poté vylo-
sujeme jednoho šťastného, kterého na odpoledního 
Blbce k večeři pozveme (pozvánka platí samozřejmě 
pro dvě osoby). hodně štěstí! ras

po půlnoci ze soboty 8. února na neděli 9. února všechny potěšila 
sms od pepy pejchala ve znění:  
Chceme se podělit o naši radost. ve 23.32 se nám narodil 
syn eliáš Pejchal. má 2,46 kg a 48 cm. oba jsou s maminkou 
v pořádku. dobrou noc. rodina Pejchalova

pepo a darjo, ze srdce GratuluJeme!!! ras

Pohodové nedělní odpoledne s Blbcem k večeři

eliáš Pejchal je na světě!
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PreMIéroVé MoMeNTKY 
po nedávno skončeném Grand festivalu smíchu jsme v polovině února premiérovým divákům představili 
našeho nového adepta do dalšího ročníku nejlepších českých komedií. režisér Vít Vencl, jehož komedie Jak 
důležité je mít úspěšně reprezentovala národní divadlo moravskoslezské z ostravy na minulém ročníku festi-
valu, s pardubickým souborem nazkoušel satirickou komedii rozbitý džbán. kleistova komedie je sice už dvě 
stě let stará, ale jako by předběhla svou dobu a v současnosti je snad aktuálnější než tehdy.
přijďte se podívat, jak v pardubicích debutující režisér vykreslil obraz zkorumpovaného soudce, možná vás 
trochu zamrazí, ale určitě se pobavíte… ras

z. rumpík a p. dohnal, rozbitý džbáN, foto J. faukner



17

zJeVně spokoJený režisér Vít Vencl se na záVěrečné děkoVač-
ce po premiéře poprVé předstaVil parduBickému puBliku.

nápaditou scénu naVrhl michal syroVý, který si Ve foyer se 
záJmem prohlížel fotoGrafie z Grand festiValu smíchu.

zdeňkoVi rumpíkoVi za Jeho Výkon GratuloVali i 1. náměstek 
heJtmana parduBického kraJe roman línek s manželkou.

Velkou příležitost od režiséra Víta Vencla dostala také 
Jindra JanouškoVá – a opět nezklamala!

petra tenoroVá si s eliškou dohnaloVou a Jiřinou VlkoVou 
zaVzpomínala na tróJanky, Ve kterých společně hrály.

před oBrazy JaroslaVa JeBaVého premiéru hodnotili radek 
žák, lexa postler a lékař a dlouholetý předplatitel otto 
horák. foto J. seJkora
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soudce adam je veskrze negativní postava, 
padouch – jak se ti hraje takový charakter? 
Já ho nehraju jako padoucha, hraju ho jako člověka, 
kterých je kolem nás plno – milý, usměvavý, občas 
se i bojí, neustále naráží na nějaké překážky, o které 
zakopává a doplácí na ně, nic se mu nedaří a lže, 
z každé situace se dovede vykroutit. pro mě jako 
pro herce je radost všechno tohle v postavě hledat. 
trápím se tím, protože ne vždy se mi to daří a ne 
vždy jsem spokojen. taková postava je pro mě 
pokaždé výzvou. už jsem hrál dost negativních 

postav, tartuffem počínaje, ve hře se smrtí jsem 
hrál taky kládu jako hrom. ale rozhodně nemůžu říct, 
že se padouch hraje líp než klaďas. teď konkrétně 
bojuji s tím, že musím hrát něco jiného, než mluvím, 
což je fantasticky zajímavé! Bojujeme všichni, každý 
tam máme svá slabá místečka a přitom není čas ani 
na odpočinek.  
ale pokud se nám to povede zvládnout, myslím, 
že to bude diváky bavit. těším se, až se nám to 
dostane pod kůži, až se nebudem ze všeho jen 
potit! (smíCh)
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Čím víc klacků pod nohama, 
tím líp, říká herec  

Zdeněk rumpík

zdeŇka rumPíka mohou nyní ve východočeském divadle diváci vídat jako soudce adama, ztvárnil 
totiž hlavní a velmi náročnou roli v nové inscenaci kleistovy hry rozbitý džbán. Povídali jsme si po 
zkoušce v divadelním klubu necelý týden před premiérou, jenž bývá pro herce zpravidla tím nejnároč-
nějším. i přesto ze zdeňka sálala energie a čišelo pracovní nadšení, které by mu mohli závidět i mno-
hem mladší kolegové.
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a potíte se asi doslova, že? inscenace má speci-
fickou scénografii, která může vytvářet hercům 
nelehké podmínky… je pro tebe role i fyzicky 
náročná?
ano, hrajeme totiž na šikmě. scéna je vlastně vzhůru 
nohama – strop je na podlaze, zkrátka vše je posta-
vené na hlavu. Já to mám ještě o to komplikovanější, 
že nosím takovou vysokou botu, asi o deset centi-
metrů vyšší, což je v podstatě nebezpečné. takže 
kulhám, ale musím dělat, jako že nekulhám, a to je 
na šikmě opravdu dost fyzicky náročné. Vždycky po 
zkoušce, a to mám naštěstí docela fyzičku, takže mě 
to tolik netrápí, mě bolí svaly, které ještě nikdy nebo-
lely. (smíCh) ale to se mi právě na tom tak líbí! čím víc 
klacků mám pod nohama, tím líp!

jaképak klacky? soudce adam je doslova „kláda“! 
jak studuješ takovou textově náročnou roli? 
Nedělají ti problém verše? 
Já vždycky říkám, že text se učí zbabělci a zkoušky 
jsou pro netalentované! (smíCh) samozřejmě mi to 
nedá a text se učím, šprtám. ale jsem v klidu, pro-
tože když budu potřebovat, je tam nápověda. na 
zkouškách teď pilujeme hlavně situace a díky nim 
se mi text dostává do hlavy. neumím se nabiflovat 
celý text najednou a předem. třeba když dostanu 
záskok, i když je velký, umím ho hned. můžu se totiž 
podívat na záznam představení s hercem, za kterého 
zaskakuji, a jsem schopen zvládnout roli během dvou 
dnů. takhle jsem nedávno dělal dva velké záskoky za 
Vaška duška.
ale je pravda, že tento text se mi učí velmi špatně. 
Jambický verš je těžký, má sice svůj rytmus, ale pro 
mě není zcela logický, v podstatě mi to dost kompli-
kuje. (smíCh)

režisér vít vencl hostuje ve východočeském 
divadle poprvé. jak se ti s ním pracuje? 
spolupráce s tímto režisérem je pro mě opravdu 
radostná! málokdy se mi totiž u režiséra stane, a to 
už jsem spolupracoval s různými režiséry, že by na 
mě neřval, když jsem hned neuměl text. (smíCh) teď 
konečně přišel režisér, který mi řekl: „nechte to! text 
vám řekne nápověda!“ když jsem byl ještě na škole, 
měl jsem možnost hrát ve dvou inscenacích režiséra 
otomara krejči. Vít Vencl dělal léta panu krejčovi 
asistenta, což je, myslím, na jeho režijním stylu vidět, 
a to mi právě vyhovuje. on přesně ví, co chce. 
stejně je pro mě pořád záhadou a bude to velkým 
překvapením, jak naše inscenace dopadne – co tomu 
řeknou diváci?! i když ten pocit mívám vlastně před 
každou premiérou. na této hře budeme určitě pra-
covat ještě dál po premiéře, pořád. a to já mám rád. 
samozřejmě mě zajímá výsledek práce. nezajímá 
mě tolik cesta k němu, i když je zajímavá a krásná, 
nejsem nikdy smutný, když je po zkouškách, protože 
vím, že pro mě práce rozhodně nekončí premiérou, 
ba naopak! s premiérou přibyde další partner – 
divák.

Co tedy považuješ za nejdůležitější ve své 
profesi, respektive proč se věnuješ divadlu? 
je to právě ta potřeba předávat svou práci 
divákům?
pro mě je důležité něco někomu sdělit, potěšit 
a třeba i rozesmát diváka tak, aby šel domů a říkal 
si: „dobře jsem udělal, že jsem do toho divadla 
zašel.“ pak toho samého diváka třeba potkám za 
tři dny na ulici, on mě zastaví a řekne mi, jak se 
bavil, a třeba mi i poděkuje. taková práce se mi 
zdá být smysluplná. když si já osobně koupím 
nějaký výrobek, který funguje, mám sto chutí 
se sebrat a jet poděkovat tomu člověku, který 
ho vyrobil. (smíCh) zas aby to ale nepůsobilo tak, 
že jsem naprosto spokojen i sám se sebou. Vím, 
že mám pořád na čem pracovat. už jsem si tu 
v divadle i vybudoval pověst! občas se mi stává, že 
mi nevyskočí na jevišti úplně to správné slovíčko, 
stejné jako v textu, ale pomůžu si vlastními slovy, 
vždycky říkám kolegům: „hrajte téma!“ (smíCh) to se 
mi opravdu stává a nezastírám to. ale musím 
přiznat, že ta pověst je mi příjemná. (smíCh)

Potřeba něco někomu sdělovat určitě souvisí 
i s tvou dlouholetou pedagogickou činností 
v oblasti dramatické výchovy…
ano, rád se podělím o zkušenosti s dětmi, které 
učím nebo spíš vedu a směřuji k lásce k divadlu 
a k češtině. a když potom vidím ty rozzářené oči 
a vím, že jsem dokázal nějaké dítě pro divadlo 
nadchnout, je to ta největší odměna. Já totiž 
divadlo opravdu miluju. řečeno slovy oscara Wilda: 
„není nad to vydělávat si na chleba vlastním 
koníčkem.“

jak ses ale vůbec k vedení dramatického oboru 
dostal? a kolik let už učíš? 
představ si, že už je to 22 let! a přitom všechno začalo 
v podstatě náhodou, vzniklo to úplně nenápadně. 
manželka začala učit v přelouči na gymnáziu a na 
základní umělecké škole zpěv, estetiku a hudební 
výchovu. Já jsem ji tam vždycky vozil a čekal na 
ni. Jednou za mnou přišel ředitel zuš, jestli bych 
jim nechtěl vést dramaťák, když už tam tak jako 
tak jezdím. sice jsem o tom nic moc nevěděl, ale 
už jsem předtím trochu pedagogicky působil tady 
na textilním učilišti. dal jsem si jako podmínku, že 
nepojedu podle tehdejších učebních osnov, protože 
jsem zjistil, že když s dětmi budu dělat to, co je mi 
blízké a čemu rozumím, totiž divadlo, tak se naučí 
vše potřebné. divadlo nakonec dobře naplnilo i ty 
požadavky osnov, jako byl například monolog, pohyb, 
práce s imaginárním předmětem atd. Vidíš, začínal 
jsem se šesti dětmi a skončil s pětačtyřiceti! spousta 
z nich je už u divadla, a když nehrají, pracují ve sféře 
dramaturgické apod. dokonce jsem se podíval s dětmi 
do světa! procestovali jsme celou evropu, dokonce 
jsme hráli v pompejích. každé dva roky jsme někam jeli 
– do Vídně, Budapešti, paříže, londýna, říma… �
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kdo vám to umožnil, dal vám tu příležitost takhle 
cestovat?
my jsme si ji dali! nastudovali jsme hru, kterou jsme 
pak hráli pro školy, vydělali jsme si na ten zájezd 
a jeli jsme! ale je pravda, že ke konci nám přispívalo 
i město přelouč.

takže tě nakonec přestalo bavit dojíždět a přesu-
nul sis dramaťák sobě pod nos a včd pod křídla?
Jednoho dne jsem si řekl, že změna je život, a roz-
hodl jsem se v přelouči skončit. zajistil jsem za sebe 
náhradu, a protože jsem už dvakrát dostal nabídku od 
petra dohnala, založili jsme ve Včd mladé divadelní 
studio laik. když jsme vypsali konkurz, přihlásila se 
obrovská spousta dětí. ted už máme za sebou jednu 
malou premiéru – dům kočky modroočky a zkouší-
me čapkovu hru ze života hmyzu, která bude mít 
v květnu premiéru v divadle a bude se pak hrát i na 
kunětické hoře. 25. února chystáme spolu s měst-
ským obvodem polabiny iii velký průvod maškar. 
máme před sebou dost práce, ale už teď začínám 
uvažovat nad dalšími tituly na příští rok. podle toho 

totiž budeme vybírat v červnu na konkurzu další děti.

zdeňku, vidím, že se opravdu nemáš čas nudit… 
Nadto už jsi čtyřnásobný dědeček! u vnoučá-
tek děláš výjimku? Nebo je taky vedeš k lásce 
k divadlu?
no jo! čtyřnásobný! (smíCh) ty nejstarší dvě, davídek 
a madlenka, bydlí v hradci, ale jezdí sem k nám do 
divadla na představení, hlavně na pohádky. divadlo 
mají moc rádi. kdyby bydleli v pardubicích, určitě 
bych je měl v dramaťáku. takhle jim aspoň vždyc-
ky dám nějakou menší roli, aby si to mohli také 
vyzkoušet. madlenka třeba hrála Jepici a davídek 
mravence ve hře ze života hmyzu v přelouči. teď je 
mou velkou nadějí malá lucinka, moje pardubická 
vnučka. čekám, až povyroste, zatím jí je rok a půl, 
tak jí alespoň čtu pohádky.

do premiéry rozbitého džbánu už zbývá jen něko-
lik dní, proto ti moc děkuji, že sis na mě udělal 
čas, a přeji ti, ať se vše vydaří podle tvých před-
stav. zdeňku, zlom vaz! anh

PoVíDej, jAKé To BYLo, KDYž jSI BYLA MALá!
ANeB Jindra Janoušková, jAK jI NezNáTe…

Jsem Velmi žiVá a hlaVně Veselá holčička – Ve třech letech, V šesti… co k tomu dodat?  
tenhle optimismus mě dodnes neopustil! anh
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plesy v městském divadle jsou poměrně novou zále-
žitostí a já doufám, že už se stávají dobrou tradicí. 
Vždyť co lepšího si můžeme přát než ples v krásném 
a noblesním prostředí divadla. a zároveň na jevišti, 
které má výjimečnou vlastnost, může se stát, čímko-
liv chceme – třeba i tanečním parketem. 

už dvakrát po sobě jsme vyprodali divadlo a pro naše 
hosty připravili krásné plesy se skvělým programem. 
letos se tedy už potřetí promění hlediště, foyer 
a mnoho zákoutí na balkónech v místa k posezení 
a jeviště poslouží pro hudební tělesa, kapely, herce, 
herečky a hosty, kteří zde budou tančit. ano, bude to 
tak trochu jako ples v opeře, jenom ne tak snobská 
záležitost. Bude to elegantní, parádní a příjemné…

14. března se budova městského divadla otevře 
hostům divadelNího bálu, den poté návštěvní-
kům pardubického plesu. program obou večerů bude 
rozdílný, ale bude se potkávat v několika bodech. 
divadelní bál už názvem dává najevo, že jestliže vás 
zajímá fenomén divadla, budete ten den na dobré 
adrese. herci, herečky, tanečnice a tanečníci budou 
zpívat a tančit slavná muzikálová čísla z Cabaretu, 
jeptišek a zpívání v dešti. nebude chybět ani tra-
diční přehlídka divadelních kostýmů z inscenací za 
poslední rok. naši herci i předplatitelé budou netr-
pělivě čekat, která herečka a herec budou vyhlášeni 
za divácky nejoblíbenější protagonisty našeho 
divadla za rok 2013. na pomyslném trůně oblíbe-
nosti už léta sedí petra Janečková a ladislav špiner, 
vystřídá je letos někdo jiný? také se budou dražit 
zajímavé obrazy z naší výstavní galerie (prohlédnout 
si je můžete na webu divadla) a losovat deset nej-
dražších darů z bohaté tomboly. Během večera se 
vystřídá několik hudebních těles – taneční uši music 
band s hostujícím viktorem dykem, ready kirken, 
divadelní  kapela můžete si za to sami! a sunday 
sextet. Bálem budou v moderacích provázet herci 
a herečky Včd.

V sobotu 15. března se bude konat PardubiCký 
Ples. ten pořádá kromě Východočeského divadla 
i komorní filharmonie pardubice a statutární město 
pardubice. Je tedy zřejmé, že komorní filharmonie 
s dirigentem tomášem žídkem slavnostně zahájí 
večer. hrát bude k poslechu i k tanci a představí 
se i s hostujícím jedenáctiletým geniálním inter-
pretem eduardem kollertem, který zahraje na 
housle. s kapelou uši music band a viktorem 
dykem návštěvníci protančí většinu večera. čeká 
je ale i hodinové vystoupení leony machálkové. 
oči polaská vystoupení špičkových párů tanečního 

sportu v podání tanečního klubu liFe i originální 
břišní tance v podání krásných žen heidi dahab 
a shanelah. i naše divadlo přispěje programem – 
herci a herečky zazpívají slavné melodie z muzikálů 
Cabaret, jeptišky a zpívání v dešti. pardubický ples 
bude moderovat jolana voldánová, se kterou jsme 
se nedávno pracovně potkali při Galavečeru Grand 
festivalu smíchu, a věřím, že i její přítomnost dodá 
lesku a dobré nálady. 

vstupenky je možné zakoupit v obchodním oddě-
lení, v ceně vstupenky je láhev vína pro dvě osoby. 
Předplatitelé včd a kFP mají 20 % slevu! 

na otázku, který z plesů bude lepší či zajímavější, 
nelze odpovědět. každý bude jiný, jedinečný, neza-
pomenutelný. můžeme jen doporučit navštívit oba, 
nebo ten, na který se ještě dají sehnat vstupenky. 
a je třeba zdůraznit, že není nic lepšího než přijít do 
divadla na ples s dobrou náladou a chutí zatančit si 
a pobavit se. těšíme se na vás!

Jau
� plesoVá úpraVa diVadla, foto m. klíma

DVA VečerY Ve VírU TANCe A záBAVY 
aneb DIVADeLNí BáL a PArDUBICKý PLeS v Městském divadle 
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Ženy jsou mno-
hem silnější 
bytosti než 
muži, říká 
Miloslav Tichý 

dva muži a dvě ženy. autor jan musil a reži-
sér miloslav tiChý, oba herci, tentokrát 
však v nových rolích, a herečky lída vlášková 
a Petra tenorová – to je svět v parku, tragiko-
mická hra, kterou jsme v rámci cyklu herecká 
dílna uvedli na malé scéně ve dvoře. 
miloslav tichý sice už není stálým členem 
našeho hereckého souboru, ale stále ještě 
dohrává některá představení, a tak jsme si 
před jedním z nich chvíli povídali o divadle 
a jeho nové práci. 

mílo, je toto tvoje první režie? a kdo byl iniciá-
torem spolupráce s honzou musilem?
Je to moje první režie. iniciátorem byl honza, 
který ví, že by mě režírování bavilo. s radkem 
žákem jsme založili a vedeme divadelní spolek, 
kde zkoušíme situace podle techniky michaila 
čechova (ruský hereC a divadelNí pedagog, který vytvořil 

jedNu z NejiNspirativNějŠíCh hereCkýCh teChNik druhé 
poloviNy 20. století; vypraCoval sérii CvičeNí, která pomáhají 
herCi rozviNout svůj poteNCiál a uChopit roli origiNálNím 
způsobem, zdůrazNil důležitost FaNtazie a představivosti 
v divadelNí tvorbě – pozN. red.). zatím jsem vedl nějaké 
hodiny, ale samostatně jsem nerežíroval. takže 
honzův text je moje první režie. 

jak se vaše spolupráce vyvíjela? 
honzovu hru jsem četl už před časem, povídali 
jsme si o ní a mě zajímala. původně jsem ji chtěl 
realizovat s tím naším divadelním spolkem, ale to 
bohužel nedopadlo. pak najednou zavolal honza, 
že se domluvil s ředitelem petrem dohnalem a že 
by byl rád, kdybych to tady dělal. 

když pracuješ jako herec v inscenaci, máš ten-
denci do toho režisérovi mluvit? 
ne, vůbec ne. nepovažuju se sice za submisivního 

27. března oslaví divadla po 
celém světě svůj svátek!

národní střediska mezinárodního 
divadelního ústavu již od roku 
1962 slaví 27. březen jako světový 
den divadla. Jeho smyslem a cílem 
je přimět divadelníky na jevištích 
i obecenstvo v sálech k zamyšlení 
nad posláním a úlohou divadla, 
vyjádřit solidaritu divadelníků 
celého světa a podpořit jejich úsilí 
o prosazování základních morál-
ních a společenských vlastností 
uměleckými prostředky. 
každý rok je při této příležitosti 
požádána některá z význačných 
divadelních osobností, aby se 
podělila o své úvahy o divadle 

v tzv. mezinárodním poselství, 
které se překládá do více než 20 
jazyků a předčítá pro desítky tisíc 
diváků před představeními v diva-
dlech na celém světě. mimochodem 
v roce 1994 byl jeho autorem také 
Václav havel. tvůrcem letošního 
poselství je jihoafrický dramatik, 
scénograf, režisér, autor uměleckých 
instalací a umělecký ředitel third 
World Bunfight brett bailey. 
světovému dni divadla předchází 
světový den divadla pro děti 
a mládež, který se po celém světě 
slaví 20. března (letos již počtr-
nácté).  ras

SVěToVý DeN DIVADLA
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představení předplatitelského cyklu G budou odehrána v pátek nebo v sobotu vždy od 18.00 hodin. Prvním 
lákadlem bude balada pro banditu, kterou uvedeme 30. května na kunětické hoře!
Více informací nejen o předplatitelské skupině G získáte v předprodeji divadla, na tel. č. 466 616 432, 
466 616 402 nebo na internetových stránkách www.vcd.cz.  ras

východočeské divadlo i v letošním roce obnovuje abonentní skupinu G, která během roku 2014 nabídne 
čtyři divácky nejoblíbenější inscenace divadla. Předplatné abonentům zaručuje zvýhodněnou cenu 
vstupného, navíc bez čekání, rezervací či front v předprodeji.

MIMořáDNá ABoNeNTNí SKUPINA G

tituly Pro skuPiNu G:

•	 jedna	z	nejlepších	komedií	všech	dob  Charleyova teta 

•	 středověká	mysteriózní	detektivka	  jméNo růže 

•	 laskavá	komedie	  holky z kaleNdáře  s hostujíCí j. paulovou

•	 legendární	zbojnický	muzikál	  balada Pro baNditu 

herce, ale ani nemám potřebu režisérovi „fušovat“ 
do řemesla. ale od práce očekávám konstruktivní 
přístup. nemám rád, když mě někdo animuje, když 
mě nebere jako součást vývoje práce. herec má mít 
pohled jak na inscenaci, tak na postavu a práce má 
být dialogem. V ideálním případě si nějaký kolektiv 
zvolí téma, které ho zajímá, a pracuje na něm a ví, 
proč si ho zvolil.

ty jsi byl několik let v angažmá v Pardubicích, 
tedy v repertoárovém divadle. dovedeš si 
představit aplikovat model, o kterém hovoříš, 
v tomto typu zařízení? to by se na začátku 
sezóny rozdala témata, nebo by se k nim přihlá-
sili herci podle toho, jak koho co zajímá?
Já vím, že by to tady nešlo. a respektuju to. Vím, že 
herec se najde na obsazení hry a nemůže se k tomu 
vyjádřit, ale přesto si myslím, že herci by měli být 
u vývoje inscenace a být jejími autory. 

Představ si, že bys dostal nabídku na režii 
v jiném kamenném divadle, které moc neznáš,  
a byl by ti nabídnut titul s hotovým obsazením… 
proč ne? největší svobodou je uvědomění si manti-
nelů. když mi někdo udělá obsazení, tak já se tím už 
nebudu zabývat a budu pracovat na textu a s herci 
jako tvůrčím materiálem.
 
svět v parku jsi obsadil ty, nebo honza?
udělal to honza, to jsem měl dané dopředu. ale já 
jsem s tím naprosto souhlasil. navíc herečky velmi 
dobře znám, což byla výhoda. 

jak na tebe hra zapůsobila? a vstupoval jsi do ní 
autorsky?
text se mi hned líbil. udělal jsem jenom pár škrtů, drob-
né korekce. 
Ve hře vystupují pouze dvě postavy, herečky – je to 
text o ženách, řeší ženské otázky, ale mě to téma 
velmi zajímá. Vážím si žen, myslím si, že jsou mnohem 
silnějšími bytostmi než muži.

je to asi zvláštní pocit předstoupit před herečky, 
kolegyně a vést je. Cítíš pokoru? Není to svazu-
jící? 
ano, přišlo mi to divné. (smíCh) s petrou jsme vrs-
tevníci, ale lída je mnohem starší, mohl bych být 
jejím synem… ale musím říct, že od první chvíle se 
odbouraly jakékoliv pochybnosti, a když jsem říkal, že 
kolektiv má tvořit společně a působit jako tým, tak 
to se nám podařilo. nebyla žádná nadřazenost a pod-
řazenost, společně jsme na tom materiálu pracovali. 
Všechny nás to bavilo a vzájemně jsme se inspirovali.

mílo, a co dál tě v současnosti zaměstnává? kam 
vedly tvé kroky po odchodu z Pardubic?
ale já jsem z pardubic ještě neodešel. stále v divadle 
dohrávám... Je pravda, že díky volné noze jsem získal 
více času, který jsem investoval do drobných projektů. 
čtu důchodcům poezii, hraji ve školkách pohádky, 
nějaký čas jsem lil beton na stavbě, pokládal podlahu, 
maloval byty a marně se snažil přesvědčit umělecké 
šéfy a režiséry, aby se přišli podívat na moji hereckou 
práci. ovšem mým největším projektem je má rodina, 
která mě ve všem podporuje a pomáhá mi.  Jau
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PLeNéroVá PřeDSTAVeNí NA KUNěTICKé 
Hoře jSoU jIž V ProDejI!

termíNy PředstaveNí Na kuNětiCké hoře

 30. a 31. květNa 20:30  balada Pro baNditu 

 1. červNa 20:30  balada Pro baNditu 

 6., 7. a 8. červNa 20:30  balada Pro baNditu 

 20., 21. a 22. červNa 20:30  balada Pro baNditu 

 27., 28. a 29. červNa 20:30  seN NoCi svatojáNské 

letošní zima klasickou „ladovskou“ zimu moc nepři-
pomíná, zatím spíše prožíváme permanentní předjaří 
či téměř jaro. pojďme tedy letos zapomenout na 
zimu a pomysleme už na léto. co se vám vybaví při 
vyslovení slov: léto – kuňka – divadlo? doufáme, že 
vám hlavou okamžitě prolétly vzpomínky na některé 
z našich představení, která jsme uváděli na rondelu 
hradu kunětická hora. 
a neochudíme vás ani letos! sice na kuňce neuve-
deme žádnou novinku, na tu si musíme počkat do 
příštího léta, kdy by se pod hradem měla uskutečnit 
premiéra slavného limonádového Joea v režii milana 
schejbala (režiséra divácky velmi úspěšné charleyovy 
tety), ale těšit se můžete na reprízy legendární 

balady pro banditu. pardubickou verzi zbojnického 
muzikálu režíroval michael tarant, jenž zaměstnal 
téměř celý herecký soubor Východočeského divadla, 
který doplnil i početným sborem tanečníků a zpěváků 
a folk-folklórní kapelou trdlo. 
na jeden víkend se do magického prostoru pod 
hradem navrátí také oblíbená komedie sen noci sva-
tojánské, kterou nazkoušel slovenský režisér marián 
pecko. o úspěchu jeho nastudování svědčí nejen 
velký divácky zájem, ale i cena novinářů pro nejlepší 
inscenaci Včd roku 2012! 
pokud tedy máte rádi plenérová představení, neváhejte 
a zastavte se v předprodeji divadla, protože vstupenky 
na kunětickou horu jsme již začali prodávat! ras

pohled na scénu sNu NoCi svatojáNské, foto m. klíma
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v květNu v městském divadle

sobota 17. 19:00  Galavečer 
speciální zahraniční hosté. výstava vítězných prací dětské výtvarné soutěže festivalu 2014. 

Neděle 18. 17:00  soutěžNí deN 
soutěžní taneční projekty. vyhlášení cen mezinárodní poroty i diváků. speciální host jazz 
ballet valery (rusko).

poNdělí 19. 10:00  daNCeshoW 
taneční vystoupení pro žáky a studenty škol.

taNečNí sál koNzervatoře PardubiCe 

poNdělí 19. 13:30  WorkshoPs 
taneční dílny pro všechny zájemce bez rozdílu věku a taneční zdatnosti. lekce lze sledovat 
i jako divák. rezervace: 776 088 093.

Galerie města PardubiC, Příhrádek 

úterý 13. 17:00  verNisáž 
Xi. ročník festivalu zahájí studenti konzervatoře pardubice. výstavy: „dotek pohybu iii 
– propojení“ – fotograf a designer a. mádr, „svět, který jsem potkala“ – fotografka a cesto-
vatelka e. stanovská a „střípky z podkarpatské rusi“ – novinář a cestovatel m. stanovský. 
díla budou vystavené až do 8. června.

vstupenky jsou v prodeji od 3. března v předprodeji divadla. pro abonenty včd sleva 20 % ze základní ceny! 
více informací na www.machovadance.cz.



zřizoVatelem Včd Je statutární město parduBice
za finanční podpory ministerstVa kultury čr a parduBického kraJe

diVadelní zpraVodaJ březen 2014 připravil: radek smetana design: alžběta harvanová
foto na titulní straně: r. žák a z. rumpík, rozbitý džbán, foto j. faukner

mediálNí partNeři výChodočeského divadla pardubiCe

geNerálNí partNer včd

hlavNí partNer včd

Východočeské diVadlo
u div adla 50, 

5 31 62 pardubice
telefon: 

466 616 411
fw

w
w

.vcd.cz
w

w
w

.facebook.com/vcd.pardubice

předprode J Vstupenek
telefon: 

466 616 432
 

466  616  402
pondělí - čtvrtek 

10:00 - 18:00
pátek 

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

vcd.cz
w

w
w

.ticketportal.cz

Večerní pokladna
t elefon: 

466  616  430

p Ůjčovna k ostýmŮ
jaroslava krejčová 
čtvrtek 

15:00 - 17:00
telefon: 

466  616  423
 

602  405  379

r estaurace di Vadelní  klu B
pondělí - čtvrtek 

1 1:00 - 23:00
pátek  

1 1:00 - 24:00
sobota 

16:00 - 24:00
n eděle 

16:00 - 23:00

p arkoVací dům
 centrum

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

výzNamNí partNeři včd


