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Pravdy a lži Petra Borovce a Honzy Musila

Maude, lionel a Prst Jacksona Pollocka

lenka zBranková HosteM ve Hře Po Pláči sMícH

20
14

divadelní zPravodaJ >>> listoPad >>> 105. sezóna 2014/15



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.

listoPad
Městské divadlo

sobota 1. 18:00  a Je to v Pytli!   koNeC 20:10 27. repríza t
Neděle 2. 15:00  r. Pospíšil / Pidínci a Modrý kocour   Pohádkové PředPlatné Pn

pohádkové dobrodružství s bytůstkami menšími než trpaslíci. režie r. pospíšil. 
Moravské divadlo olomouc

poNdělí 3. 8:30  Pidínci a Modrý kocour   Šk

  10:30  Pidínci a Modrý kocour   Šk

  17:00  Pidínci a Modrý kocour   Pohádkové PředPlatné PP 

úterý 4. 19:00  r. Harwood / kvartet   
laskavá komedie z penzionu pro vysloužilé operní umělce. hrají v. Freimanová, j. Švandová, 
r. hrušínský a z. žák. režie p. slavík. divadlo Bez zábradlí, Praha

středa 5. 19:00  zoJčin Byt   koNeC 21:00 11. repríza M
čtvrtek 6. 19:00  G. Puccini / tosca 

jeden z nejpopulárnějších titulů světových operních scén. Severočeské divadlo Ústí nad 
labem uvádí agentura Na Nic. náhradní termín za zrušené představení 31. května. 
doprodej je možný!

pátek 7. 9:30  M. shelley – P. stebbings – P. smith / Frankenstein   Šk
dramatizace známého hororového románu o mladém vědci, který stvořil umělého člověka 
s nadlidskou silou. režie p. stebbings. tnt theatre Britain

  12:30  Frankenstein   Šk

  19:00  králova řeč   koNeC 21:30 15. repríza e
sobota 8. 11:00  JePtiŠky   zadáno

  18:00  lHáři   koNeC 20:30 6. repríza u
Neděle 9. 19:00  4tet 

koncert jedinečného vokálního seskupení. pořádá agentura ReMoeX CZ.

poNdělí 10. 19:00  noc Grácií 
galavečer školy SvÍtání. večerem plným ocenění provede moderátor j. železný. v rámci 
programu vystoupí nejen známé osobnosti, ale i umělecké soubory školy svítáNí a další.



úterý 11. 9:00  tanecBook   Šk
taneční představení o virtuální realitě, nereálných vztazích a problémech současné interne
tové společnosti. Choreografie m. piskořová veselá. Pop Balet, Praha

  11:00  tanecBook   Šk

  17:30  králova řeč    koNeC 20:00 16. repríza J
středa 12. 8:30  Poslední trik GeorGese Mélièse   Šk

divadelní představení, které se odehrává v lákavém prostředí kouzelníků, triků a magie. 
vhodné pro děti od 9 let. režie j. havelka. divadlo drak, hradec králové

  10:30  Poslední trik GeorGese Mélièse   Šk

  19:00  caBaret   koNeC 21:45 17. repríza B
čtvrtek 13. 10:00  a Je to v Pytli!   koNeC 12:10 28. repríza d
  17:30  lHáři   koNeC 20:00 7. repríza s
pátek 14. 19:00  d. drábek / koule   

p. tomicová v příběhu vrhačky. režie d. drábek. klicperovo divadlo hradec králové  
náhradní termín za zrušené představení 7. května.

sobota 15. 18:00  Holky z kalendáře   derniéra koNeC 20:40 29. repríza

  21:00  noc divadel – divadlo naruBy     str. 19

projekt 10 evropských států european theatre night, který bude zahájen diskusí o před
chozím představení za účasti j. paulové. poté si zájemci z řad diváků vymění role s herci 
a sami pod režijním vedením členů souboru včd nazkouší krátkou divadelní scénku.

Neděle 16. 19:00  r. cooney / PracHy!!!    
poněkud netypická oslava narozenin v komedii z typicky anglického prostředí. hrají v. hybne 
rová, o. vetchý, N. boudová, p. kikinčuk a další. režie j. kališová. divadlo Palace, Praha

poNdělí 17. 18:00  a. nicolaj / tři na lavičce   
trochu veselá i trochu smutná komedie, jako v životě. skvělý herecký koncert! hrají 
k. Fialová, p. Nárožný a l. trojan. režie p. háša. agentura harlekýn, Praha

úterý 18. 10:00  JMéno růže   koNeC 12:25 21. repríza Šk

  19:00  JMéno růže   koNeC 21:25 22. repríza a
středa 19. 19:00  Balada Pro Banditu   koNeC 21:40 43. repríza v
čtvrtek 20. 10:00  BlBec k večeři   koNeC 11:45 44. repríza Šk

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

pátek 21. 10:00  k. čapek – J. čapek / ze života HMyzu     Šk
hra o lidských ctnostech i nectnostech, která vás zavede do světa běžnému člověku 
vzdáleného. hrají členové Mladého divadelního studia laIk. režie z. rumpík.

  19:00  zoJčin Byt   koNeC 21:00 12. repríza H



sobota 22. 19:00  zPívání v deŠti   koNeC 21:40 44. repríza

Neděle 23. 19:00  Miro žBirka – vánoční Best oF video tour 2014   
Nový koncertní projekt, který pořádá agentura vM aRt production.

úterý 25. 19:00  rozBitý džBán   derniéra  koNeC 20:40 20. repríza c
středa 26. 17:00  lHáři   koNeC 19:30 8. repríza l
čtvrtek 27. 18:00  adventní taneční koncert 

vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Pardubice, havlíčkova. 

pátek 28. 19:00  12 rozHněvanýcH Mužů   derniéra koNeC 21:10 48. repríza  
sobota 29. 18:00  a Je to v Pytli!   koNeC 20:10 29. repríza zadáno

Neděle 30. 11:00  vánoční HeJBlata 
taneční představení školy Indance. zatančí všichni žáci z Chrudimi a pardubic, vystoupí 
i soubor Pop Balet, Praha.

  18:00  Bláznivé nůžky   koNeC 20:45 119. repríza zadáno

Malá scéna ve dvoře

Neděle 2. 19:00  Po Pláči sMícH    koNeC 20:20 4. repríza P2B

poNdělí 3. 19:00  s. sachs / Maude, lionel a Prst    str. 7 PreMiéra
 Jacksona Pollocka (BakersField Mist)   
žhavá novinka z londýnského West endu! komorní dialog nad pravostí jednoho obrazu. 
je jeho tvůrcem opravdu slavný jackson pollock? uvádíme v cyklu Inprojekty (malé insce
nační projekty světových novinek). hrají j. janoušková a m. mejzlík. režie Š. dominik j. h.

pátek 7. 9:00  tisíce let HudBy ii   koNeC 9:50 38. repríza Šk

  10:30  tisíce let HudBy ii   koNeC 11:20 39. repríza Šk

  19:00  Mrzák inisHMaanský   koNeC 21:10 17. repríza H1

Neděle 9. 15:00  F. kráčmar / do HaJan! 
Napínavá pohádka s loutkami a veselými písničkami. režie r. jasinská.  
divadlo applause, Praha

poNdělí 10. 8:30  M. ollivier / život k sežrání   Šk
scénické čtení románu o francouzském „metráčkovi“ současného světa, kde děti mohou 
mít všechno, co chtějí, a přitom jim často chybí to nejdůležitější. ben váží o dvacet kilo víc, 
než by měl. Nezbývá než nastartovat vůli a pokusit se zhubnout… ale je tloušťka opravdu 
takový pech? a bude život poté krásný a snadný? hrají l. hejlík, a. Novotný a další. 
liStování, Cítoliby

  9:45  život k sežrání   Šk

  18:00  aPartMá Hotelu Plaza   koNeC 20:15 32. repríza t3



pátek 14. 10:00  Maude, lionel a Prst Jacksona Pollocka   Šk

sobota 15. 19:30  o. daněk / žena z korinta 
detektivní příběh, plný vtipných dialogů, o střetu tvůrčí inspirace s lákavou finanční nabíd
kou. hrají h. maciuchová, j. tesařová a j. meduna. režie t. vondrovic. divadlo viola, Praha

Neděle 16. 19:00  Po Pláči sMícH    koNeC 20:20 5. repríza P2c

čtvrtek 20. 10:00  Po Pláči sMícH    koNeC 11:20 6. repríza Šk

Neděle 23. 16:00  Mrzák inisHMaanský   koNeC 18:10 18. repríza

Uvádíme v rámci rodinného cyklu Pohodová neděle za zvýhodněné vstupné! 

poNdělí 24. 9:00  s. J. Maršak – F. Hrubín / 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.

  10:30  důM kočky Modroočky   Šk

úterý 25. 19:00  Bran – hudba keltské Bretaně  
koncert kapely, která vychází ze starých bretaňských lidových motivů, dávných tanců 
a zpěvů moře. 

středa 26. 19:00  JePtiŠky   koNeC 21:20 28. repríza

pátek 28. 19:00  JePtiŠky   koNeC 21:20 29. repríza e2

Neděle 30. 15:00  J. Bílek / rytířské Povídání o Princi BaJaJovi 
klasická pohádka na komediantské káře, která se stává hradem, trůnem, jeskyní i kolbištěm. 
režie j. bílek. komedianti na káře, Mackovice

včd na záJezdecH 

úterý 4. 19:00  zPívání v deŠti   táBor 

čtvrtek 6. 19:30  králova řeč   litoMyŠl 

pátek 14. 19:00  caBaret   kolín

úterý 18. 19:30  JePtiŠky   sedlčany 

čtvrtek 20. 19:00  aPartMá Hotelu Plaza   Hradec králové (kliCperovo divadlo)

čtvrtek 27. 19:30  cHarleyova teta   nyMBurk 

změNa programu vyhrazeNa

popisky iNsCeNaCí NalezNete Na NásledujíCí straNě �
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hRajeMe:

M. Mcdonagh / Mrzák inisHMaanský
tragikomedie drsná i melancholická jako irský venkov 
nebo zapomenuté ostrovy o překračování vlastních hra
nic. v titulní roli p. borovec. režie l. Špiner j. h.

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 nevšední pohled na život řádových sester. 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. v hlavních 
rolích j. musil nebo t. lněnička j. h. a p. tenorová.  
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.

t. Firth / Holky z kalendáře
laskavá komedie o obyčejných ženách, z nichž se díky 
aktům v charitativním kalendáři staly  celebrity. hrají 
j. janoušková, j. paulová j. h., d. Novotná, l. mecero dová, 
r. Chvalová, h. malehová j. h. a další. režie p. Novotný.

J. kander – F. ebb – J. Masteroff / caBaret
milostný příběh a zábavná kabaretní čísla na pozadí 
významných dějinných událostí v jednom z nejlepších 
muzikálů všech dob. v hlavních rolích m. sikorová, 
l. Špiner a j. pejchal. režie p. Novotný.

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 o adopci s nevyžádanou „pomocí“. 
v hlavních rolích l. Špiner, p. borovec a j. pejchal. režie 
r. bellan j. h.

M. čechová / tisíce let HudBy 
aneB Baroko Pro oko
druhý díl dobrodružné cesty pestrým světem hudby.  
hravými průvodci spolu s muzikanty komorní filharmonie 
pce jsou p. tenorová a m. mejzlík. režie j. uherová 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
slavné soudní drama za zavřenými dveřmi. v inscenaci 
vystou pí hosté p. kostka a F. Švihlík, dále hrají j. kalužný, 
p. Novo tný, l. Špiner a další. režie p. kracik j. h.

M. Bulgakov / zoJčin Byt 
vtipná, byť nelítostná groteska z dob, kdy mít vlastní 
ložnici byl protiprávní luxus, z lidí se stávali „soudruzi“, 
z osobností vyvrhelové a z nicek oficiální persony 
s imunitou… v hlavních rolích j. janoušková, p. tenorová, 
a. postler, m. mejzlík a l. Špiner. režie j. klimsza j. h.

d. seidler / králova řeč
dramatický příběh státníka, který překonal hendikep, 
strach a nedůvěru v sebe sama, aby se postavil do čela 
národa v jeho těžké chvíli. hra nepostrádá ani typický 
britský humor na téma vysoké politiky. v hlavních rolích 
m. mejzlík a j. kalužný. režie p. Novotný.

a. neilson / lHáři   str. 8 –12
lehce morbidní současná komedie, ve které jedna dobře 
myšlená lež přeroste do těch nejabsurdnějších rozměrů. 
v hlavních rolích j. musil a p. borovec. režie z. dušek j. h. 

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.

l. lagronová   str. 17 –18
Po Pláči sMícH 
intimní hra plná nečekaného humoru, očekávaného 
pláče a obnažených duší. čtyři ženy, čtyři osudy, čtvero 
chápání světa a čtyři neobyčejné herecké příležitosti. 
hrají p. janečková, l. zbranková j. h., d. Novotná 
a l. vlášková. režie r. žák j. h.
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sponzor pořadu

V cyklu inprojekty pokračujeme na Malé scéně ve 
dvoře také v letošní sezóně. Je to důkazem toho, že 
tyto malé inscenační projekty nevnímáme jako „něco 
navíc“, co si můžeme vyzkoušet, ale že již získávají 
svoji tradici a jsou pevně spjaty s naším repertoá-
rem a celým divadlem. Chceme v nich zachovávat 
možnost nahlédnout na široké spektrum současné 
dramatiky – a proto výběr titulů také rádi kombinu-
jeme či stavíme vzájemně do protikladů. a s tímto 
na vědomí po spíše experimentálním dramatu mezní 
dramatické formy Elfriede Jelinekové poutník, které 
jsme uvedli 22. října, jen o několik dní později – již 
3. listopadu – představíme komorní konverzační hru, 
která není experimentem, ale velmi přesně vysta-
věným dialogem klasického střihu – hru stephena 
sachse Maude, lionel a Prst Jacksona Pol-
locka (v originále Bakersfield Mist). dialog dvou 
postav – Maude a Lionela – dokáže být přívětivý 
i překvapivý, napínavě detektivní i citlivě psycholo-
gicky odhalující nitra a příběhy jednotlivých postav. 
Maude je obyčejnou ženou z lidu, bývalá barmanka 
obývající karavan v zapadlém Bakersfieldu. K ní 
je na cestě Lionel, který je velmi distingovaným, 
vzdělaným a přísně racionálním znalcem umění. 
respektive: takto se nám na první pohled tyto 
postavy představí. Vy pak můžete napjatě sledovat 
jejich vývoj. Jací jsou doopravdy? a jakou roli v jejich 
setkání vlastně hraje Jackson pollock?

stephen sachs (nar. 1959 v san Franciscu) je 
americkým dramatikem a režisérem. za svou 
dramatickou i režijní tvorbu získal řadu prestižních 
ocenění. nejvíce je pracovně spjatý s The Fountain 
Theatre, které v roce 1990 spoluzaložil v Los angeles 
a v němž i námi uváděná hra měla svou světovou 
premiéru. sachs za ni dokonce získal Elliot norton 
award za nejlepší hru roku 2012. V květnu roku 2014 
pak byla s velkým úspěchem uvedena v duchess 
Theatre na londýnském West Endu s britskými filmo-
vými hvězdami Kathleen Turner a Ianem Mcdiarmi-
dem (známým především jako palpatino z kultovních 
star Wars).

režie tohoto Inprojektu se chopí mladý režisér 
Šimon dominik, který již má ale zkušenosti z mnoha 
scén po celé republice (například Městské divadlo 
zlín, Horácké divadlo Jihlava, Klicperovo divadlo 
Hradec Králové) a je aktuálně kmenovým režisérem 
západočeského divadla v Chebu. určitým bonusem 
či zajímavostí je pak jedna shoda okolností, že hru 
přeložil režisérův otec, vynikající překladatel pavel 
dominik. respektive: trochu shoda, trochu dramatur-
gický záměr. V hlavních rolí Maude a Lionela uvidíte 
Jindru Janouškovou a Martina Mejzlíka.

při Šimonově první spolupráci s Východočeským diva-
dlem mu přeji: zlom vaz!  zdJ

v pondělí 3. listopadu
na Malé scéně ve dvoře

Maude, Lionel a prst 
Jacksona Pollocka

IN
p

ro
je

kt RozhovoR  
s rEžIsérEM ŠIMonEM 
doMInIKEM o CHysTa-
néM proJEKTu sI MůžETE 
přEčísT na WEBu dIVadLa 
www.vcd.cz.
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PReMIéRové MoMentky 
V Městském divadle se v sobotu 11. října uskutečnila první premiéra 105. divadelní sezóny Východočeského 
divadla. současnou lehce morbidní komedii lháři nastudoval režisér zdeněk dušek, který do ústřední dvojice 
dobrosrdečných strážníků obsadil petra Borovce a Jana Musila. Jak se popasovali s nelehkým úkolem na 
Štědrý den oznámit tragickou zprávu postarším manželům, se přijďte podívat do divadla, téměř až detektivní 
příběh vás jistě nenechá chladnými… ras

p. BoroVEC, z. ruMpíK a J. MusIL, lHáři, FoTo M. KLíMa
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prEMIéru poprVé uVáděLo zVonění na dIVadELní zVon BoHyně 
THáLIE.

Jan MusIL s pETrEM BoroVCEM sI sKLEnKu za náročné přEdsTa-
VEní JIsTě zasLoužILI!

rEžIsér zdEněK duŠEK s VEronIKou MaCKoVou a JosEFEM 
pEJCHaLEM na záVěrEčné děKoVačCE.

„dáMsKý KLuB” na spoLEčEnsKéM sETKání VE FoyEr aLIas 
roMana CHVaLoVá, LudMILa MECErodoVá a JIndra JanouŠKoVá.

JosEF Vrána přIJíMaL nEspočET graTuLaCí za sVůJ „žEnsKý” 
HErECKý VýKon. FoTo J. sEJKora

sLaVnosTní příLEžITosTI VyužILa prIMáTorKa ŠTěpánKa Fraň - 
KoVá K přEdání čEsTnéHo oBčansTVí MěsTa panu JosEFu 
KuBáToVI, EMErITníMu řEdITELI parduBICKéHo gyMnázIa.
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 s PetreM BorovceM a Honzou MusileM, 
dvěma protagonisty nové komedie anthonyho 
nielsona lháři, jsme si povídali po tzv. první 
hlavní zkoušce, čili čtyři dny před premiérou. 
zkouška skončila po třetí hodině a v sedm večer 
už zase byli oba na jevišti a hráli v rozbitém 
džbánu. kluky jsem si ukradla hned, jak přišli, 
tzn. nabité dojmy a ještě před připomínkami od 
pana režiséra, což byl dobrý tah, aniž bych ho 
byla udělala úmyslně! čímž se panu režisérovi 
zdeňku duškovi velice omlouvám.

Jen ještě na okraj, někdy mi během našeho roz-
hovoru připadalo, že se kluci do svých rolí vžívají 
až moc… Posuďte sami.

Honza: (žvýkajíCí NedojedeNý oběd) a budem mluvit 
pravdu?
Petr: (popíjejíCí koFolu) asi budem lhát…
Honza: Jasně, určitě budem lhát!

Jaké byly vaše dojmy po přečtení textu hry?
(Chvíle Napjatého tiCha, slyŠet je jeN CiNkáNí hoNzova příboru.)

Petr: (rezigNovaNě) Tak já odpovím první… zdálo se mi 
to dlouhé na to, že jde o komedii. 85 stran je oprav-
du hodně.
Honza: (souhlasNě přikyvuje)
Petr: čekal jsem, že budeme škrtat. Text jsem 
znal, protože můj kamarád a bývalý spolužák david 
Šiktanc zhruba před rokem režíroval Lháře v plzni, 
takže jsem věděl, do čeho jdu, a těšil jsem se. Taky 
jsem byl rád, že jsem dostal roli Blunta a ne gobbela 
(„blbějŠí poliCajt“ – pozN. red.), protože takových postav 
už jsem tu pár hrál.
Honza: Koho?
Petr: Všechny, skoro. nebo je to možná tím, že to 
tak hraju…? (smíCh)
Honza: Já mám taky něco říct?

tys první dojmy sbíral asi hlavně na čtené zkouš-
ce, že?
Honza: Jo, jo, jo… (smíCh) Já jsem se panu režisérovi po 
prázdninách přiznal, že jsem četl text jen do poloviny. 
Konec konců jsem měl prázdniny. do poloviny jsem se 
smál, ale pak už mi to přišlo dlouhé, tak jsem to nedo-
četl, protože jsem usnul. Jel jsem totiž vlakem a ten 

PRavdy a LžI 
PetRa BoRovce a hoNzy MusILa
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na mě působí asi jako rohypnol, jak se rozjede, usnu.

takže to nebylo tou komedií…?
Honza: ne, ne. skutečně jsem se ze začátku hrozně 
smál!

objevilo se ve vás během zkoušení ono kýžené 
zapálení pro věc, o kterém mluvil režisér zdeněk 
dušek na první čtené zkoušce?
Petr: To zapálení je, řekl bych pořád, i když občas 
hapruje text.
Honza: Tss, zapálení… Jsme kolikrát hořeli, že to 
museli hasit!
Petr: někdy třeba nebyl pan režisér úplně spokojený, 
což je logické…
Honza: spokojený? proč používáš tak silné výrazy?
Petr: Myslím, že zapálení jsme byli od začátku. I když 
teda na začátku zkoušení hned po prázdninách bylo 
mnohem víc energie, teď už bych si klidně dovedl 
představit, že budou za měsíc další prázdniny.
Honza: Je třeba říct, že pro nás je tahle komedie 
specifická tím, že za celou dobu neslezeme z jeviš-
tě. Kdysi jsem měl podobnou roli, ale tam byly dva 
výstupy, kde jsem slezl. Tady opravdu není ani jeden! 
Komedie je dlouhá a je tam pro nás hodně akcí, takže 
jsem rád, že ji zkoušíme v září právě po prázdninách, 
protože si nedovedu představit, že bych tohle dělal 
na konci sezóny.

Jak vypadá vaše příprava? Jak se učíte text?
Honza: Mně to nahazuje partnerka (herečka gabriela mikul
ková – pozN. red.), protože to fakt jinak nejde. Ještě je pak 
technika zakrývání textu rukou, ale ta u mě nefunguje.
Petr: Takhle bohužel jedu já, protože moje partnerka 
je playstation a ta moc napovídat neumí… ale je 
pravda, že nejlíp se text zažije přímo v prostoru. a je 
potřeba projet hru víckrát, aby si člověk mohl být 
jistější a plnit aspoň z (Chvilka váháNí) 20 % to, co chce 
pan režisér.
Honza: no u mě spíš z 15 %... učí se to špatně. 
V textu nejsou žádné monology, jen rychlé dialogy – 
je to jako ping pong. Mně se špatně učí text, když ho 
nemůžu spojit s akcí v prostoru, takže učit se tuhle 
roli doma je pro mě víceméně ztráta času.
Petr: a té akce je zrovna tady dost.

kdo z vás je v učení větší lajdák?
Petr: Myslím si, že já. 
Honza: neee!
Petr: Já myslím, že jo.
Honza: My jsme o tom hlasovali a…
Petr: Lexa řekl, že já! (alexaNdr postler – pozN. red.) 
Honza: ano, ano, já jsem sobec a ty jsi lajdák, máme 
to rozdělené.

takže jako parťákům vám to klape?
Petr: Jó, ale tak vesměs všem.

j. musil, lHáři, FoTo M. KLíMa  �

kolektiv komedie je vcelku malý, vyhovuje vám to?
Honza: Jo, jsme prima parta. po dlouhé době se mi 
stalo, že se sešel dobrý text, dobrý režisér a dobrá 
role, a to se stane u divadla málokdy.

do divadelního klubu právě vstoupil režisér 
zdeněk dušek.
Honza: a skončil rozhovor!
(smíCh)

teď už se bude jenom lhát!
(smíCh)
Petr: (jako by pokračoval v rozhovoru) Tak s panem reži-
sérem jsme byli velmi spokojeni…
(zdeNěk duŠek Nás NeChal rozhovor dokoNčit a taktNě odeŠel 
do „místNosti pláče“, jak sám pozNameNal, tzN. NekuřáCkého 
saloNku divadelNího klubu, kde čekal Na kluky, aby jim mohl dát 
připomíNky ke zkouŠCe.)

když už jsme na to narazili: v čem je tedy 
zdeněk dušek tak dobrý režisér? Honza se s ním 
už potkal při zkoušení richarda iii. Petře, ty ses 
s ním setkal poprvé?
Petr: ano, s panem režisérem pracuji poprvé a způ-
sob jeho práce mi vyhovuje. Jsou režiséři, kteří 
přistupují ke všemu agresivně – křik na zkouškách 
atd. pod takovým člověkem sice pracovat umím, 
ale pochopitelně mi to nevyhovuje. na zkoušení se 
zdeňkem duškem jsem se těšil a jsem velmi rád, že 
i když nastaly nepříjemné chvilky, kdy to vypadalo, 
že něco nepůjde, jediný on a zdenda rumpík si 
vždycky zachovali chladnou hlavu. Vlastně tvoje 
maminka taky (lída meCerodová – pozN. red.).
Honza: počkej, ale tam už nikdo jinej není! Teda 
ještě pepa a pepa (pepa pejChal a pepa vráNa – pozN. red.). 
Takže jedinej, kdo si nezachoval chladnou hlavu, 
jsme byli my dva. (smíCh) petr hrozně hezky popsal tu 
neagresivitu. Já osobně si potřebuju vše zažít. Když 
na mě někdo spěchá, emoce, kterou mám vytvářet, 
je povrchní a výsledek je na houby. nikdo mi nevy-
mluví opak.
Petr: (souhlasNě přikyvuje) zdenda je fajn.

zdenda…? �
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Honza: Během zkoušení si s námi potykal. Jen jsem 
chtěl ještě dodat – petr říkal, že já zdeňka znám. 
zažil jsem ho v richardovi III., ale tam jsem měl 
jako richmond jen tři monology. zdeněk mi dal 
volno, abych se je naučil. Když jsem mu to předvedl, 
řekl mi, co mám kde změnit, a to bylo vše. navíc 
jsem byl úplně na konci hry, zdeněk neměl moc času 
se mi věnovat, takže jsme se vlastně moc nepo-
tkali. pořádně jsme se poznali taky až při zkoušení 
Lhářů. a řekl bych, že zdeňka to docela zaskočilo… 
Já jsem totiž hodně často zmatený, vlastně pořád, 
ale na začátku zkoušení jsem byl asi zmatený nej-
víc, z čehož byl zdeněk zřejmě docela vyděšený. 
nenápadně se mě pak zeptal, jestli ta zmatenost je 
normální, a já ho uklidnil, že úplně normální.

v případě této komedie po vás režisér vyžaduje 
autentické herectví. Je pro vás problém vžít se 
do takových rolí? věřit tomu, co hrajete? 
Honza: To je v podstatě radost!
Petr: ano, radost to je. ne že by to byl problém, ale 
je to těžké. pro mě to bylo těžké v tom, že jde vlast-
ně o kamerové herectví. a já nejsem na kameru moc 
zvyklý, protože často netočím. 
Honza: Jak řekl tady kolega Kůrovec…
Petr: nelexuj!
Honza: Je to tak.
Petr: no vážně, s takovým stylem herectví jsem se 
ještě nesetkal a jsem rád za novou zkušenost. Když 
nám na začátku zdeněk řekl, jak máme text číst 
a jak k němu přistupovat, nedovedl jsem si předsta-
vit, že to vůbec půjde. a nakonec to nějak jde, i když 
nejlepší je zatím pes…
Honza: Je tak dobrej, že je dokonce i na plakátě!

nezdá se vám humor komedie místy příliš drsný? 
co si myslíte, že tomu řeknou pardubičtí diváci?
Petr: Já myslím, že se smát budou. pan režisér řekl, že 
to bude dobrodružství, a to, si myslím, je přesné. Mám 
za to, že je to dobře napsaná hra, a jsou tam místa, 
kde se diváci budou zaručeně bavit. ale určitě to nebu-
de bůhvíjaká řachanda. a právě na zdeňkovi je fajn, že 
nejde vyloženě jen po komice. Takhle se totiž komedie 
dělat mají, i když to většinou nakonec stejně nevyjde.

Honza: no, to řeknou na první čtené zkoušce všich-
ni režiséři: „Musíte to hrát smrtelně vážně. Humor 
se nehraje, humor vzniká ze situace.“ ale ještě jsem 
nezažil u jediného režiséra krom zdeňka duška, že 
by to nakonec dodržoval a uhlídal herce.

Je tohle tedy to nejtěžší na zkoušení komedie? 
Hrát vážně a nepitvořit se?
Petr: problém je, že když herec tápe, začne se 
uchylovat ke svým berličkám, které většina režisérů 
nějakým způsobem okomentuje, ale pak to stejně 
pustí, protože i tak jsou vlastně funkční. zdeněk si 
to ale pořád hlídá. přestože se mi třeba něco nedělá 
dobře a dělal bych to jinak, nenechá mě…

vyhovuje vám jako hercům žánr komedie?
Honza: Jasně.
Petr: Já jsem teda odehrál zatím víc komediálních 
než vážných rolí. Mám rád komedie…
Honza: (skočí petrovi do řeči) Já mám rád komedie, ale 
nemám rád humor.
Petr: on totiž nemá smysl pro humor.
Honza: To mi říkají všichni.
Petr: ale…
Honza: (zase mu skočí do řeči) petr mi to taky pořád říká.
Petr: Furt mu to říkám… ale poprvé jsem se setkal 
při zkoušení komedie s tím, že je to pro mě těžké. 
Když jsme zkoušeli třeba Charleyovku nebo a je to 
v pytli!, víc jsem si tu práci užíval, protože pro mě 
nebyla obtížná.
Honza: To je nejen tím, že jsme pořád na jevišti, 
ale i tím, že se pořád snažíme věřit textu a přitom 
do toho nešlapat. Je to pro nás trošku neznámá, 
nejsme zvyklí na takový druh práce. ale už taky 
cítíme, že bychom potřebovali diváky, abychom 
věděli, co funguje, a cítili reakce. Jen tak herec získá 
v komedii sebevědomí, které potřebuje.

závěrem se ještě zeptám, na čem teď pracujete 
krom lhářů? Píšeš něco, Honzo?
Honza: Teď vůbec nemám na nic krom Lhářů 
čas. ale před měsícem jsem dopsal hru pro moji 
partnerku gábinu a její kamarádku, herečku petru 
Špalkovou. gábina se totiž rozhodla, že nechce 
k 35. narozeninám žádný jiný dárek než divadelní 
hru, kterou bych napsal jim dvěma, protože pro ženy 
je divadelních her málo. Tak jsem to napsal a pétě 
Špalkové se to moc líbilo, což je teda pro mě velká 
pocta!

a ty Petře, na něčem pracuješ?
Petr: Já mám krom Lhářů jen playstation. ale dostal 
jsem rybičku! Tak krmím rybičku.

kluci, nebudu už pana režiséra déle zdržovat, 
utíkejte na připomínky, díky a v sobotu: zloMte 
vaz! anH

� z. rumpík a p. boroveC, lHáři, FoTo M. KLíMa



pokud ještě nemáte předplatné do 
Východočeského divadla a chcete 
zhlédnout všechny naše inscenace 
bez čekání na vstupenky v před-
prodeji a navíc s výraznou slevou, 
využijte aBonMá na rok 2015, 
které opět nabídne i celou řadu 
výhod! 
našim stávajícím abonentům 
připomínáme, aby si během 
listopadu nezapomněli svá 
místa obnovit, rezervace budou 
drženy do pátku 5. prosince! 

Poté budou neobnovené perma-
nentky poskytnuty k volnému 
prodeji. noví zájemci si budou 
moci předplatné zakoupit od 
pondělí 15. prosince!
prodej abonentních vstupenek 
na rok 2015 zahájíme v pondělí 
3. listopadu – jedná se o klasické 
předplatné (skupiny a, B, C, E, 
F a H) a seniorské předplatné 
(skupiny T, u a X). 
Již tradičně nabízíme možnost 
zakoupení permanentky buď na 
všechna představení výcho-
dočeského divadla včetně 
titulů uváděných na Malé scéně ve 
dvoře, nebo pouze na představe-
ní v Městském divadle. 
Při zakoupení kompletního 
předplatného, které obsahuje 
představení v Městském divadle 
i na Malé scéně ve dvoře, 
obdržíte jako bonus zdarMa 
jeden výměnný kupón. Ten pak 
během roku můžete vyměnit 
např. za pozvánku do lóže Včd při 
Francouzském dostihovém dni, 
za vstupenky na představení Včd 
konaná na Malé scéně ve dvoře, 
na Inprojekty (Malé inscenační 
projekty světových novinek) 
uváděné rovněž na Malé scéně 
či na zvláštní akce vyhlášené 

divadlem. dále můžete kupón pou-
žít při nákupu jedné vstupenky na 
představení na hlavní scéně, kdy 
výměnou za kupón získáte druhou 
zdarma. Kupóny jsou přenosné 
a jsou vyměňovány za vstupenky 
na představení vždy pouze do 
vyčerpání kapacity sálu.
dále Východočeské divadlo znovu 
otevírá dopolední abonentní 
skupinu d určenou především se-
niorům, ale nejen jim, samozřejmě 
i všem ostatním zájemcům, kteří 
by rádi navštěvovali představení 
v dopoledních hodinách. předsta-
vení tohoto cyklu (rovněž s výraz-
nou slevou!) začínají vždy v 10.00 
hodin dopoledne ve všední dny. 
abonenti tohoto cyklu zhlédnou 
pět žánrově rozličných inscenací – 
současnou téměř detektivní kome-
dii Lháři, divadelní ztvárnění světo-
známého románu Kejklíř z Lublinu, 
romantickou komedii Mezi nebem 
a zemí, legendu o odvaze a lásce 
Kavkazský křídový kruh a slavnou 
českou hudební parodii westernů 
Limonádový Joe.
Více informací o předplatném zís-
káte v obchodním oddělení Včd, na 
tel. 466 616 432 nebo 466 616 402, 
v katalogu předplatného nebo na 
stránkách www.vcd.cz. ras

Východočeské divadlo i v této sezó - 
ně otevírá speciální abonentní sku - 
pinu určenou vysokoškolským stu- 
dentům – předplatné skupiny v, 
které nabídne tři žánrově rozdílné 
tituly v Městském divadle a jeden 
na Malé scéně ve dvoře. 
z tzv. velkých inscenací se 
studenti mohou těšit na bláznivou 
situační komedii a je to v pytli!, 
nové zpracování legendárního 
zbojnického muzikálu Balada pro 
banditu a středověký mysteriózní 

thriller Jméno růže. Co zhlédnou 
na Malé scéně, je pouze na jejich 
výběru, stačí si jen na obchodním 
oddělení vyměnit kupón u abo-
nentky za platnou vstupenku.
Bonusem k vysokoškolskému před-
platnému je akce Poznejte Malou 
scénu ve dvoře, díky níž mohou 
vysokoškolští abonenti v sezóně 
2014/15 i po vyčerpání výměnného 
kupónu navštívit jakékoliv další 
představení domácího souboru 
a vybraná dovozová představení 

na Malé scéně ve dvoře za mi-
mořádnou cenu 40 Kč! stačí jen 
v předprodeji předložit abonentku, 
maximálně uvolňujeme 20 akčních 
míst na jedno představení.
Vysokoškolský abonentní cyklus 
zahájí ve středu 19. listopadu ob-
líbený muzikál Balada pro banditu. 
objednávku předplatného zájemci 
naleznou nejen v předprodeji 
divadla, ale samozřejmě i na webu 
www.vcd.cz.
 ras
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Předplatné na rok 2015 

eXklUZIvně PRo PoSlUChače vySokýCh Škol

k a t a l o G  P ř e d P l a t n é H o

2015
PředPlatné >>> rok 2015 >>> a, B, c, d, e, F, H, t, u, X
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Výročí (nejen) pro pamětníky

Alexej Gsollhofer 
(27. listopadu 1925 – 8. října 2010)

kdo by si s úsměvem nevzpomněl na legendární 
hereckou dvojici alju a sandyho alias pardubické 
v+w? snad jen ten, kdo by si vzpomenout nemohl, 
protože tyto dva parťáky na pardubickém jevišti 
jako já nezažil, a to je velká škoda… v listopadu 
by ten o něco málo starší z nich, alexej Gsöllhofer, 
oslavil 89. narozeniny. Pojďme sečtělejším připo-
menout a mladším ukázat, jakou hereckou hvězdu 
jsme v našem divadle měli bezmála 30 let.

alexej gsöllhofer se narodil 27. listopadu 1925 v praze 
na žižkově na smetanově náměstí. K divadlu měl blízko 
už odmalinka. Jeho tatínek, ochotnický šéf činohry 
Vyšehradského vzdělávacího sboru, sídlícího v praž-
ském divadle na slupi, organizoval každou neděli rodin-
nou návštěvu odpoledního divadelního představení 
tu v národním divadle, tu na Vinohradech apod. Když 
mladý alexej dokončil povinnou školní docházku, chtěl 
jít na konzervatoř, kam se ale v té době přijímalo až od 
18 let. nastoupil tedy do soukromé dvouleté obchodní 
školy Hlaváčové-Blochové (studoval zde po něm i Milan 

sandhaus, ti dva se zde doslova minuli). po absolu-
toriu získal alexej věkovou dispens a udělal zkoušku 
na pražskou konzervatoř, kam nastoupil v roce 1942. 
V průběhu války byla ale konzervatoř zavřena a stu-
dentům hrozilo stěhování za prací do říše. Tenkrát 
alexeje gsöllhofera a jeho spolužáky zachránil jejich 
třídní profesor, herec Ladislav pešek, který jim vyjednal 
natáčení s režisérem Miroslavem Cikánem v písku. Film 
sice nikdy nespatřil světlo světa, ale svůj účel splnil.
po skončení druhé světové války v roce 1945 se alexej 
gsöllhofer vrátil na konzervatoř, kde byl jeho třídním 
pro změnu další velikán českého divadla, režisér alfréd 
radok. Mezi další významné herce – kantory, se 
kterými se alexej gsöllhofer na pražské konzervatoři 
setkal, patřili např. zdeněk Štěpánek nebo Karel Höger. 
Ve své knize „… a na co jsem nezapomněl“, vzpomíná 
alexej gsöllhofer na svoje absolventské představení 
Křest svatého Vladimíra, které režíroval právě radok 
a na němž seděli v první řadě Voskovec s Werichem. 
představení se jim líbilo natolik, že se na něj cho-
dili dívat každý týden, a po něm vždy ještě zůstali 
a vyprávěli mladým hercům o tom, jak žili v americe. 
Co dodat? slovy alexeje gsöllhofera, „byla to překrás-
ná doba“. (gsöllhoFer, alexej. ...a Na Co jsem NezapomNěl. 
pardubiCe: 2009, s. 16.)
po ukončení studia na konzervatoři nastoupil alexej 
gsöllhofer na důstojnickou školu, kde byl záhy 
(v r. 1948) seznán „buržoazním synkem“ a vyhozen. 
od roku 1949 se alexej gsöllhofer stal na sedm sezón 
členem zájezdového souboru pražského Vesnického 
divadla. přestože tato socialistická instituce vznikla 
po vzoru sovětského Kolchozního divadla s ideou 
decentralizovat kulturu a „vzdělat“ obyvatele i těch 
nejmenších českých a moravských vesnic, působilo 
v ní zpočátku mnoho významných režisérů a herců, 
jako byli např. Jindřich plachta, František Kovářík, 
zita Kabátová, Vladimír Menšík, otto Šimánek a další. 
alexej gsöllhofer následně strávil jednu sezónu 
v Městském divadle Benešov (1956/57). Jeho angaž-
má skončilo velmi rychle potom, co jako předseda 
roH odmítl uměleckému šéfovi divadla podepsat pro 
jednoho kolegu výpověď bez souhlasu výboru, přes-
tože mu za to soudruh šéf nabídl zvýšení platu. „To 
neměl dělat, protože jsem prudká povaha a odvezla 
nás oba sanitka do nemocnice. Večer jsme sice byli 
doma, ale já s hodinovou výpovědí.“ (tamtéž s. 478)
Benešov byl krátkou zastávkou před pardubicemi, 
v jejichž divadle byl alexej gsöllhofer, jak sám píše, 
„šťastný celých třicet let.“ (tamtéž s. 49) Jediný, koho 
znal z celého ansámblu, byla anna Ferencová, spolu-
žačka z konzervatoře. Hned po měsíci za ním přišel 
Milan sandhaus a nabídl mu práci v rozhlase. Tato 
spolupráce trvala další tři desítky let, z herců se stali 
nejlepší přátelé a vynikající partneři v éteru i na jevišti.

ko
n

ec
 M

as
oP

us
tu

, V
čd

 1
96

3



15

a. gsöllhoFer a m. saNdhaus v Baladě Z hadRů,  včd 1982

alexej gsöllhofer vytvořil ve Východočeském divadle 
mnoho krásných rolí – uplatňoval se jako představitel 
intelektuálně náročných rolí, ale s úspěchem hrál 
i v komediích. 
alexej gsöllhofer ve své knize vzpomíná obzvlášť na 
Konec masopustu, jehož světová premiéra proběhla 
právě v pardubicích. o úspěšné inscenaci se hodně 
mluvilo i psalo a záhy nasadilo hru do svého repertoáru 
i národní divadlo. Herci z nd se dokonce přijeli na před-
stavení do pardubic podívat. 
nelze psát o alexeji gsöllhoferovi a nevracet se neu-
stále k jeho kolegovi – parťákovi Milanu sandhausovi, 
kterému věnoval alexej ve své knize celou kapitolu. 
Krom nezapomenutelných rolí klaunů ve hrách V+W 
(Balada z hadrů, nebe na zemi) spolu hráli např. 
v Cyranovi z Bergeracu, ve slaměném klobouku nebo 
v poslední inscenaci alexeje gsöllhofera zlatí chlapci, 
kterou mu divadlo věnovalo takříkajíc na odchodnou 
k 60. narozeninám (1985).
sezóna 1985/86 byla pro alexeje gsöllhofera ve Včd 
skutečně tou poslední, dostal infarkt a následný zdra-
votní stav už mu neumožnil vrátit se naplno zpět do 
divadla. Jak vtipně píše: „Funkcionáři byli štěstím bez 
sebe, že vypadnu.“ (tamtéž s. 119) nebyl u nich totiž příliš 
oblíbený, v roce 1968 se hojně angažoval v rozhlase 
a po popravě Milady Horákové vystoupil z komunistic-
ké strany.
alexej gsöllhofer se ale nevěnoval pouze divadlu, 
dlouhá léta spolupracoval s pardubickým a hradeckým 
rozhlasem, pro který nejen namlouval, ale i psal celé 
pořady (např. cyklus „Tisícileté moudrosti“ – pokus 
o srovnávání názorů starých antických filozofů a názo-
rů tehdejších politiků). V několika menších rolích se 
objevil i na filmovém plátně. Věnoval se literární tvorbě, 
psal povídky, fejetony, ale i dramatizace a podle jeho 
detektivního románu skrze koho podezření natočil reži-
sér petr schulhoff kriminálku Vím, že jsi vrah (1971).
V roce 2009 při příležitosti oslav 100. výročí otevření 
Včd byla udělena alexeji gsöllhoferovi pamětní medaile 
za dlouhodobou uměleckou práci ve Včd.

Herec alexej Gsöllhofer byl v pravdě renesanč-
ní člověk. Perfektně vařil a pekl domácí chléb, 
miloval sportovní potápění a s pardubickým 
potápěčským klubem často jezdil na lom do 
trhové kamenice. tohle a ještě mnohem víc mi 
na něj prozradil jeho kamarád a kolega JindřicH 
kratocHvíl, bývalý inspicient včd.

Jak dobře jsi alexeje Gsöllhofera znal? 
poznal jsem alju jako malý kluk. Byli jsme kolegové. 
on hrál dr. Cajuse ve Veselých paničkách windsor-
ských a já jsem byl jeho sluha Chvostík. představení 
režíroval pan režisér Karel dostál, umělecký šéf 
divadla. To bylo v roce 1958. dá se říct, že jsme se 
s aljou hned spřátelili. na premiéru přijela garnitura 
herců z národního divadla v čele s Karlem Högerem, 
který nás pochválil. V roce 1961 jsem nastoupil jako 
inspicient a kamarádili jsme spolu. při mé prezenční 
vojenské službě jsme si celé dva roky psali.  

Jak ho vnímali ostatní kolegové?
Kolegové-herci měli alju velice rádi, měl přátelskou 
a kamarádskou povahu. Byl to naprostý profesionál 
a i k ostatním zaměstnancům divadla byl kamarád-
ský, ale zároveň i od nich očekával plnou profesio-
nalitu. Měl starou hereckou školu a ctil divadelní 
a herecká pravidla. 

čím byl alexej Gsöllhofer výjimečný jako herec?
alja měl velkou výhodu v tom, že uměl poslouchat 
kolegy na jevišti a ctil je, nikdy nehrál takzvaně na 
sebe. Měl velkou hereckou inteligenci a intelektuál-
ně byl na výši. psal povídky a detektivky. Byl oprav-
du velmi sečtělý. anH

celý rozHovor s  insPicienteM 

JindřicHeM kratocHvíleM si Mů-

žete Přečíst na www.vcd.cz.
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JaKo JuLIEn MorEsTan V idiotce, 
VýCHodočEsKé dIVadLo 1964 

V pátek 10. října zemřel herec 
a dramatik Pavel landovský, 
který působil také na prknech 
Východočeského divadla, kde 
v sezóně 1963/64 nastudoval 
menší role např. v inscenacích 
Topolova Konce masopustu či 
aristofanovy Lysistraty. už v par-
dubicích, kam pavel Landovský 
přešel z Klatov po předchozím 
elévském angažmá v Šumperku 
(ani na čtvrtý pokus se nedostal 
na pražskou daMu), si ho všimli 
Jaroslav Vostrý a Ladislav smo-
ček, kteří mu nabídli angažmá 
v činoherním klubu, kam v roce 
1966 nastoupil. zde se uplatňoval 
především v inscenacích ruských 
klasiků (Hejtman v revizorovi, 
Lopachin ve Višňovém sadu nebo 
Trigorin v rackovi). V roce 1976 
dostal jako politicky nepohodlný 

z činoherního klubu výpověď 
a po svém podpisu Charty 77 byl 
nakonec v roce 1979 donucen 
k emigraci do rakouska, kde až 
do sametové revoluce působil ve 
vídeňském Burgtheatru.
Vedle herectví napsal i něko-
lik úspěšných divadelních her 
(Hodinový hoteliér, sanitární noc, 
arest či objížďka).

od poloviny 60. let se čím dál 
častěji objevoval i na filmovém 
plátně a na televizních obrazov-
kách např. jako smil v Markétě 
Lazarové (1967), Tóna Boháček 
v utrpení mladého Boháčka 
(1969) či poručík Emil ve slamě-
ném klobouku (1971).

čest jeho památce! ras

už v pátek 10. října ještě před první premiérou jubi-
lejní divadelní sezóny se v čalounické dílně konala 
předávací porada scény a kostýmů do plánované 
komedie Mezi nebem a zemí, jejíž premiéra se 
uskuteční 6. prosince v Městském divadle. Inscenaci 
o soužití dvou světů – našeho reálného a toho „mezi 
nebem a zemí“ – přítomným technickým složkám 
divadla představila režisérka Kateřina dušková, která 

v pardubicích před dvěma roky nazkoušela Molièrova 
dona Juana. scénu představil scénograf pavel Kocych 
a kostýmy výtvarnice Kristina Matre Křížová. 

první krok k první prosincové premiéře byl učiněn, za 
pár měsíců se návrhy zhmotní a předvánoční čas si 
už v divadle budeme zpříjemňovat s duchy manželů 
Cameronových… ras

I včd zavzpomínalo na Pavla landovského

Začala příprava komedie Mezi nebem a zemí

VEdouCí VLásEnKářKa IVona sTanKoVá a VEdouCí KrEJčoVny Jana 
KosEJKoVá s KosTýMní VýTVarnICí KrIsTInou MaTrE KřížoVou.

draMaTurgyně Jana uHEroVá, rEžIsérKa KaTEřIna duŠKoVá a sCé-
nograF paVEL KoCyCH nad MaKETou sCény. FoTo r. sMETana
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Není to jenom práce, ale 
spolupráce, říká o zkoušení 
inscenace Po PLáčI sMích 
hostující herečka LeNKa 
zBRaNKová
v inscenaci režiséra radka žáka Po pláči smích 
autorky lenky lagronové nehrají jen herečky 
našeho souboru. trojici Petra Janečková, dáša 
novotná a lída vlášková vhodně doplňuje herečka 
lenka zBranková, která byla zlákána mimořád-
ným textem i zaujetím režiséra natolik, že přijala 
nabídku k hostování v našem divadle. a nutno 
říct, že se všemi se velmi rychle sžila a její 
účinkování na Malé scéně ve dvoře tak může být 
oboustrannou inspirací. 

v Pardubicích hostujete poprvé?
ano.
 
Je pro vás inspirativní, když se najednou do-
stanete do úplně nového prostředí, do jiného 
divadla, než ve kterém hrajete obvykle? co vás 
vede k tomu, že podobné nabídky k hostování 
přijímáte? 

Myslím si, že každá změna je v herectví velmi důleži-
tá. Byla jsem obrovsky dlouho v angažmá na jednom 
místě – celých 16 let v Kladně. Když jsem potom 
začala „volnonohařit“, zjistila jsem, jak to herce velice 
obohacuje, především setkání s novými lidmi, režiséry 
a vůbec s celou prací, která je všude zaběhlá vždy 
trošku jinak. Je to pro mě určitě rozptyl a mnohdy 
velký přínos. Měla jsem štěstí, že ještě když jsem 
byla v angažmá, tak jsem nabídky na hostování 
dostala a mohla jsem tak plynule přejít k další práci 
– v ostravě, v praze, na Letních shakespearovských 
slavnostech a následně především v Městských 
divadlech pražských.

takže zázemí jednoho souboru vám nechybí?
určitě ne.
 
v Městských divadlech pražských hrajete nejvíce, 
fungujete tam tedy jakožto stálý host?  �
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asi ano, dalo by se to tak říct, protože tam mám za 
sebou asi pět premiér a dva záskoky, do toho ve dvou 
inscenacích už jsem tam hrála dříve, tak snad se to dá 
jako stálý host nazvat. pardubické diváky můžu pozvat 
na představení Listopad, které by se snad mělo hrát 
na příštím Festivalu smíchu, v hlavní roli s Michalem 
dlouhým. Minule jsme zde hráli představení Bedřich 
smetana: The greatest Hits. pak hraju v inscenacích 
Kancl, sen noci svatojánské, české Vánoce a v Lakomé 
Barce, jejíž dramatizace snad měla před lety v pardubi-
cích dokonce světovou premiéru.

Měla jste dřív nějaký kontakt či vztah s pardubic-
kým divadlem? nebo až nyní díky režisérovi naší 
inscenace radku žákovi? 
určitě jsem k němu již vztah měla. Když jsem byla na 
Kladně, pardubické divadlo tam jezdilo a my jsme jezdili 
zase hrát sem do pardubic. Když byla možnost, chodila 
jsem se na pardubická představení dívat. a minimálně 
třikrát jsem už v pardubicích hrála v rámci Festivalu 
smíchu. V posledních dnech jsem pak opět zjistila, jak 
je ten náš divadelní svět malý a spousta lidí se v něm 
navzájem zná – takže teď hodně lidí z prahy pozdravu-
ju od pardubičáků a obráceně.

co musel radek žák podniknout, aby vás pro svou 
inscenaci získal?
podnikat toho asi moc nemusel… Jeho nabídka pro mě 
byla obrovská výzva, protože krom toho, že jde o malou 
scénu, která mě nesmírně láká, je text Lenky Lagro-
nové výjimečný. Bylo to pro mě velmi příjemné – jak 
říkám, mám ráda změny a k tomu je tohle ještě navíc 
neobvyklá hra, velmi specificky psaná. a prošlápnout tu 
cestu, udělat to tak, aby se v tom herec cítil dobře, je 
nádherná a těžká práce, která pak má vždy výsledek – 
vlastně ať to dopadne jakkoli, pro herce je to obrovská 
zkušenost. pro mě určitě.

Můžete trochu přiblížit vaši postavu alenky, kterou 
hrajete?
Je to čtyřicetiletá žena, která žije dlouhou dobu, 
vlastně celý život, na jednom místě, a když jí umřou 
rodiče a sestra odejde, tak se asi ve strachu z okolí, 
z nejistot odstěhuje do sklepa, kde žije a hraje tam na 
klavír. To pro mě byla ostatně také velká výzva – hrát 
na klavír, protože jsem na něj nehrála nikdy, takže se to 
nyní učím. Klavír je s tou postavou přímo spojený, ona 
ho má jako prostředek ke komunikaci. Je to tím pádem 
pro mě ještě komplikovanější, protože v tu chvíli musím 
herectví a klavír sloučit do jednoho procesu. Musela 
jsem si zvykat i sedět u klavíru… Je to pro mě jiný svět, 
kdy dochází svým způsobem ke vzájemné terapii dvou 
sester, po které najdou východisko, cestu, jak z těch 
čtyřiceti let, co žily, alespoň trošku uniknout.

ano, vztah a dialog obou sester je poměrně neob-
vyklý. setkala jste se s něčím podobným i v životě? 
Pokud tedy hledáte i inspirace zvnějšku, nejen 
zevnitř textu… 

To bych musela asi hodně dlouho přemýšlet… ani 
nevím, jestli mám někoho ve svém okolí, u koho 
by komunikace vázla natolik, až by to bylo takto 
vychýlené. Možná trochu, ale jen v „mininuancích“. 
drobná nekomunikace je člověku bohužel velmi blízká, 
když se jedná o něco, co se ho přímo týká. podobné 
strachy má v sobě asi každý – a v tu chvíli se radši 
zavře a nekomunikuje. ale já ze života vím, že když 
se ten rubikon překročí a otevře se co nejdřív, nese 
to jenom ovoce. Když to člověk neudělá, zůstává pak 
strašně sám, i když má okolo sebe spoustu lidí.

zmiňovala jste již klavír jakožto velkou výzvu. Jde 
vám to? Jde vám to tak, jak jste čekala? 
ne. Vůbec ne. Já jsem si myslela, že po třech měsících 
hry na klavír už ze mě bude virtuóz, ale ne, spletla 
jsem se. Mám kamaráda zbyška Kalinu, který mi 
s tím velmi pomáhá a povzbuzuje mě, že pokud jsem 
na klavír opravdu nikdy nehrála, tak je to naprosto 
v pořádku a procházím těmi správnými fázemi. Já 
jsem ovšem člověk, který je strašně náročný, hlavně 
na sebe, což by vám mohla potvrdit i moje dcera, 
která to už úplně nesnáší, takže spokojená nejsem. 
opravdu jsem si myslela, že už na začátku zkoušení 
budu hrát a u toho zívat, což se vážně nestalo.

každopádně vám přeju, aby se vám to zdařilo.
děkuji. Já se těším a doufám, že všechno dopadne 
dobře a nezklameme nikoho, ani diváky, ani radka, 
který tím žije už několik měsíců. 

to je pravda. stává se vám často, že pracujete 
s takto zarytým a zapáleným režisérem? 
no, myslím si, že už jsem to zažila, ale on je ještě 
specifický v tom, jak má obrovský respekt před tím 
textem, před režijní prací. u většiny režisérů už ta 
pokora není taková. Je zde i jiný způsob komunikace, 
radek s námi všechno hodně probírá, tedy to není 
jenom práce, ale spolupráce. zdJ
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Více než 80 českých a moravských souborů a divadel 
se i letos rozhodlo zapojit do projektu noc divadel, 
jehož koordinátorem je Institut umění – divadelní 
ústav. sobota 15. listopadu se tak stane dnem ote-
vřených divadel a jedinečných zážitků. 
„noc divadel je součástí evropského projektu Euro-
pean Theatre night, který prezentuje divadlo tvořivým 
způsobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou 
sobotu již od roku 2008. European Theatre night se 
v roce 2013 účastnilo deset evropských zemí (Belgie, 
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, čr, Chorvatsko, 
Maďarsko, rakousko, srbsko, slovensko a slovinsko), 
zapojilo se 400 divadel a institucí ze 120 evropských 
měst,“ říká viktorie schmoranzová, koordinátorka 
projektu noc divadel 2014. 
Účastníky noci divadel 2014 čekají představení pro 
děti i pro dospělé, autorská čtení, workshopy a semi-
náře, koncerty, projekce filmů a inscenací či prohlídky 
zákulisí. podrobnější informace o programu naleznete 
na webových stránkách www.nocdivadel.cz.
Východočeské divadlo se k projektu připojí originál-
ním způsobem. stejně jako v loňském roce zájemce 
o tuto výjimečnou akci do programu aktivně zapojí. 
„V Městském divadle se po derniéře komedie Holky 
z kalendáře nejprve uskuteční neformální diskuse 
s herečkami, na kterou se těší i hostující Jana paulová, 
poté v prostorách divadla vytvoříme jakési divadlo 
naruby, kdy diváci budou hrát a herci budou režírovat. 
dobrovolníci budou rozděleni do skupin, přičemž každá 
z nich bude mít přibližně hodinu na to, aby se vším 
všudy nazkoušela divadelní scénku. prakticky si tak 

diváci vyzkouší, jak vzniká reálné představení. ostatní 
budou moci přípravu sledovat a nakonec nastudované 
scénické miniprojekty zhlédnou na velkém jevišti. do 
hry na divadlo naruby budou včleněny i další složky 
– rekvizitáři, garderobiérky, maskérna, osvětlovači 
i zvukaři. zkrátka lidé si budou moci na vlastní kůži 
užít noc ve Východočeském divadle ve všech jeho 
profesích,“ láká na pardubickou noc divadel ředitel 
Včd Petr dohnal. 
noc divadel 2014 propukne v Městském divadle 
v sobotu 15. listopadu ve 21.00 hodin po derniéře 
komedie Holky z kalendáře. Vstupenky můžete 
zakoupit v předprodeji divadla za symbolických 30 Kč. 
přijďte si společně s námi užít divadlo naruby! ras

zkuŠeNý pedagog z. rumpík se svou skupiNkou při loňské NoCi 
divadel, Foto j. sejkora

dIvadlo v noCI a naRUBy!

výChodočeské divadlo bude v soutěži reprezeNtovat komedie 
lhářI (l. meCerodová s j. musilem a p. borovCem, Foto m. klíma)

Východočeské divadlo bude tuto sezónu pořádat 
jubilejní již Xv. ročník Grand Festivalu smíchu, 
který v týdnu od 26. ledna do 2. února 2015 roze-
chvěje bránice všech nejen pardubických milovníků 
smíchu a dobré zábavy. V době předávání tiskových 
podkladů listopadového divadelního zpravodaje do 
tiskárny dramaturgyně festivalu Jana uherová ještě 
objížděla českou republiku a kompletovala program 
soutěžní přehlídky nejlepších českých a moravských 
komedií, proto ho zde zatím nemůžeme uveřejnit. 

od úterý 18. listopadu ho však naleznete na našich 
webových stránkách www.vcd.cz – tento den také 
startuje předprodej vstupenek na soutěžní i nesou-
těžní festivalové komedie. ras

vstupenky na Xv. ročník GRand Festivalu brzy v prodeji
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láďa: tak lexo, přemýšlel jsem, o čem se budeme 
bavit, a uvědomil jsem si, že máme poměrně dost 
společných témat. Jedno z nich je Moravskoslez-
ský kraj, tedy severní Morava. ty k ní máš samo-
zřejmě mnohem blíž než já, ale měli jsme společné 
angažmá v opavě. tak jenom krátce, co pro tebe 
severní Morava znamená?
lexa: severní Morava je pro mě mládí, první angažmá, 
chalupa a taky samozřejmě první lásky a různé baletky.

láďa: narazil jsi na to… Jsme oba dva vášniví 
chalupáři. co je pro tebe chalupa?
lexa: Já jsem chalupář teoretik, což znamená, že si 
neumím vůbec nic udělat a musím na všechno shánět 
nějaké kamarády, ale ve své podstatě mě to strašně 
baví, i když se u toho rozčilujeme. Kupříkladu letos 
jsem udělal krásnou modřínovou podlahu a přivezl si 
krásná starožitná kamna z roku 1920.

láďa: luxus! narazili jsme na opavu, já o ní nechci 
moc mluvit, je to samozřejmě srdeční záležitost 
a pro tebe asi taky…
lexa: To je pravda. 

láďa: ale zastavím se teď u Pardubic. ty jsi v Par-
dubicích už poměrně dlouho, já už docela taky. co 
pro tebe Pardubice znamenají?
lexa: pardubice pro mě v podstatě znamenají domov 
jak pracovní, tak rodinný. Jsem zde ženatý a šťastně 
a v práci jsem taky celkem spokojený.

láďa: tak a teď rychlé otázky – nejlepší auto?
lexa: opel.

láďa: (za mě Ford Mondeo.) nejhorší auto?
lexa: Chudinky auta… nejhorší auto? oltcit!

láďa: nejhezčí česká herečka?
lexa: Libuška Šafránková. 

láďa: (souhlasím, i když Péťa Janečková?) tvůj 
herecký vzor? Jestli tedy nějaký byl?
lexa: pan somr.

láďa: a teď k současnosti: tobě je snad souzeno 
být na jevišti věčným policistou (smíCh), ale přišly 
i výzvy… Jak ses pral se zojčiným bytem?
lexa: Hodně jsem se pral. Myslím, že jsem roli nepo-
chopil doteď, ale snažím se čím dál víc do ní vniknout.

láďa: Poslední otázka… a ta mě vůbec nenapadá 
ehm… už vím. Máme oba rádi zvířata, já pejsky 
a ty kočky. Jaké to je mít doma kočky?
lexa: Kočka je fantastický zvíře – klidný, rozumný, 
inteligentní. Kočky jsou své a tvrdohlavé, člověk musí 
tu kočičí duši pochopit, třeba jako ženskou.

láďa: a proto máš stránky Mňau Mňau?
lexa: proto mám stránky Mňau Mňau na Facebooku.

láďa: a ty jsou dost dobrý. díky za rozhovor, lexo!

Herec ladislav ŠPiner, jehož minulý měsíc zpovídal Petr Borovec, si k rozhovoru přizval dalšího 
oblíbeného herce východočeského divadla, známého milovníka koček, vtipálka a nadšeného chalupáře 
aleXandra Postlera. Petr si vybral zkušenějšího a staršího kolegu, láďa také. a kým nás před vánoci 
překvapí lexa? anH

Herec Herci
aneb Všechno, co jste kdy chtěli Vědět, ale báli jste se zeptat…

a. posTLEr a L. ŠpInEr V zoJčině Bytě, FoTo r. ŠťasTnýL. ŠpInEr a a. posTLEr V KoMEdII a Je to v Pytli!, FoTo M. KLíMa
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JaKo KráL JIří VI., FoTo a. MaLý

JeJicH podporu potřebuJeme a děkuJeme za ni!

Blíží se Grand Festival smíchu, který v této 
sezóně oslaví už patnácté narozeniny. u jeho 
zrodu stála i Pražská správa nemovitostí, která 
jako první uvěřila v úspěch teprve rodícího 
se dítka a rozhodla se ho finančně podporo-
vat. a činí tak k naší velké radosti i nadále. 
v čele pardubické pobočky společnosti stojí 
MGr. ondřeJ HeřMan, který je i dlouholetým 
premiérovým předplatitelem divadla.

Pane Heřmane, na premiérách sedíte v první 
řadě. nevidíte (případně neslyšíte) někdy i to, co 
by divákovi mělo zůstat utajeno?
samozřejmě, že ano. z tohoto důvodu si rádi držíme 
místa v první řadě. Jsme naprosto vtaženi do hry 
a někdy se staneme dokonce i její součástí. Je skvě-
lé mít s herci tak blízký kontakt, vidět detailně jejich 
mimiku a stoprocentní nasazení.

Jaké/á představení z poslední doby vás nejvíce 
oslovilo/a? 
na velké scéně byly výborné mimo jiné hry Mefisto, 
dvanáct rozhněvaných mužů, Králova řeč. z kome-
dií se nám líbila Charleyova teta a Blbec k večeři. 
Vynikající atmosféra panuje i u všech inscenací na 

venkovní scéně na Kunětické hoře. na Malé scéně 
nás zaujala hra Mrzák inishmaanský.

vydržíte s Grand Festivalem smíchu i po dobu 
jeho puberty až do dospělosti, případně jeho 
stáří?
u grand Festivalu smíchu jsem od samého počátku, 
a pokud to bude ekonomicky jenom trochu možné, 
rád bych podporoval tento skvělý kulturní počin co 
nejdéle. pan ředitel dohnal a jeho tým vždy připraví 
skvělý program divadel z celé čr, na kterém se divák 
může přesvědčit, že se pardubické divadlo v konku-
renci neztratí.

nejen festival slaví půlkulatiny, ale i samot-
né východočeské divadlo. co byste mu k jeho 
105. výročí založení popřál?
už jenom ta číslovka v otázce hovoří za vše. Je 
fantastické, že takovéto výročí může divadlo slavit 
a měli by si toho všichni občané pardubic a regionu 
vážit. popřál bych divadlu mnoho skvělých her, co 
nejvíce vyprodaných představení a velkou podporu 
sponzorů, představitelů města a kraje. řediteli 
pevné nervy a hercům „zlomte vaz“.

ras
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podzimní laskající slunce svítí do 
krajiny ubíhající za oknem pendo-
lina. Jedu do plzně na Meziná-
rodní Festival divadlo. 
Těším se na setkání s kolegy 
z jiných divadel, které vídám 
málo, o to však raději. Moc si 
vážím toho, že i po čtvrtstoletí se 
kamarádím s mnoha dramaturgy, 
ráda vídám herce ze svého ročníku 
a jsem vždy mile překvapená, jak 
čile vypadá můj bývalý kantor 
z daMu, který byl už za časů mých 
studií „starý“ (vše je relativní).
s kolegyněmi napříč několika 
divadly máme takový „babinec“, 
který se v celé sestavě vídá jenom 
o festivalech. Tentokrát jsem 
si objednala takové množství 
vstupenek do divadla, že na nějaké 
velké povídání to nevidím, ale 
přesto se těším. a těším se i na 
nové plzeňské divadlo, loni jsme 
ještě seděli v Komorním divadle, 
teď nás čeká zbrusu nová budova, 
moderní, účelná a předpokládám, 

že i přátelská vůči divákům. Je to 
však velké zklamání. dva vchody 
do sálu jsou málo, lidé vcházejí 
pomalu. Únikové východy jsou 
zadělány řetězem. Co by se stalo, 
kdyby začalo hořet?! diváci musí 
nejdřív vyjít dvě patra schodů 
nahoru, pak sejít dolů… Lidé 
s umělými kyčlemi nejsou schopni 
sejít nepravidelné schody, zdraví 
jsou na tom úplně stejně. Kolega 
zdeněk Janál, který přijel do plzně 
o den dříve, to nekomentuje, neva-
dí mu to, nedivím se. V jeho věku 
bych za divadlem lezla i na stromy. 
o pauze se ukáže, že budova má 
fatální nedostatek toalet. Jediný 
bar nestíhá obsloužit žíznivé 
diváky, i když obsluha pracuje nad 
lidské možnosti. 
ale dost kritiky, čeká mě smršť 
představení, první den čtyři, druhý 
den pět zážitků. oba opusy režisé-
ra dana Špinara – Miláček z Měst-
ského divadla Kladno i Hamlet 
Švandova divadla na smíchově se 

mi líbí. Kladeňáci překvapivě vítězí 
v hereckém nasazení a koncentro-
vaném energickém hraní.  
slovenské národní divadlo nikdy 
nezklame, říkám si. ale ouvej, 
tentokrát jsem se zmýlila. na mě 
působí rechnitz – anděl zkázy 
(v režii davida Jařaba) místy jako 
ušlechtilá nuda. ano, všichni moc 
hezky hrají, na jevišti je zajímavá 
souhra herců a hudebníků, ale vše 
se míjí účinkem. Kdežto dechov-
ka divadla Vosto5 z dílny Jiřího 
Havelky je úchvatná. příběh lidí 
jednoho malého městečka, kteří by 
rádi zapomněli na davovou pomstu 
z konce druhé světové války. ale 
pořád se jim připomíná a obyvatelé 
městečka se k ní musejí vyjádřit. 
zážitek je obohacen autentickým 
prostředím hospody, kde nám herci 
nabízejí pivo, aby nám na konci 
tento nápoj doslova zhořkl na 
jazyku. pro mě velký zážitek. ale 
vrchol festivalu (pro mne) přichází 
až poslední den – zlatá šedesátá 

Podzimní festivalování 
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divadla na zábradlí v režii Jana Mi-
kuláška. divadelní adaptace deníků 
pavla Juráčka, režiséra a scenáris-
ty mne zasáhne hned z několika 
důvodů. Juráček byl spolužák 
mého otce (ŠteFaN uher, sloveNský 
režisér a sCeNárista, představitel tzv. 
Nové vlNy v českosloveNské kiNemato
graFii – pozN. red.); táta o něm dost 
často doma mluvil. o čem však 
moc nemluvil, bylo jeho postavení 
umělce v konfliktu s mocenským 
totalitním režimem, v tom byl osud 
Juráčka stejný jako tatínkův. zása-
hy cenzury do jeho filmů, deprese, 
tyto věci si budu z dětství navždy 
pamatovat. ano, zlatá šedesátá 
se v závěru změnila v plíživé peklo. 
Konec představení mě natolik 
zasáhne, že nemůžu ani tleskat. 
stydím se. Jako bych tleskala té 
době. a to nemůžu. 
za týden se se sbaleným kufrem 
scházím na nádraží s kolegy 
zdeňkem Janálem a radkem 
smetanou a jedeme do nitry. 
Vítá nás sluncem zalitá krajina 
úrodného koutu slovenska, kde 
se daří všemu – pšenici, kukuřici, 
vínu i divadlu. Mezinárodní 
Festival divadelná nitra 
je vyprofilovaný, má za sebou 
dvaadvacet úspěšných ročníků, 

pokaždé je nějak zajímavě temati-
zovaný a nabízí opravdu nevšední 
zážitky. ne vždy osloví všechny 
diváky. naopak, publikum se velmi 
liší v názorech, něco adoruje, 
něco ho uchvátí a něco pobuřuje. 
Málokdy se však nudí. Mě a radka 
z titulů, které jsme zde zhlédli, 
zaujalo představení berlínské 
scény Volksbühne Bez názvu č. 1 
// opera Herberta Fritsche. Já už 
jsem od tohoto umělce viděla 
v Berlíně velmi zvláštní podívanou 
téměř beze slov Murmel Murmel 
(Mumlání), vlastně veškeré 
vyjádření si vystačilo se slovem 
„murmel“. ani tentokrát nebylo 
představení založeno na slově, 
režisér vedl herce k výraznému 
jevištnímu projevu za doprovodu 
velmi originální hudby. Těžko 
popsat slovy, něco takového 
se nevidí často. a další úžasný 
zážitek přichází druhý den, kdy 
se představí herci slovenského 
komorního divadla Martin v opusu 
europeana (stručné dějiny 
20. století). nedramatický text se 
v rukou talentovaného mladého 
režiséra Jána Luterána proměnil 
ve zkratkovitou a obrazivou výpo-
věď o hysterii lidství v naší nedáv-
né minulosti podpořenou skvělými 

hereckými výkony. Tolik nápadů 
v jednom představení, tolik 
tvůrčí energie, to se vidí málokdy. 
V neděli se s radkem vracíme 
zpátky, zdeněk zůstává a já mu 
jenom závidím, co všechno ještě 
uvidí. ale času je málo a voda nám 
stoupá, jak zpíval skvělý džezový 
slovenský hudebník dežo ursíny. 
Jedeme domů a už teď se těším, 
co bude za rok… Takovou moc 
mají divadelní festivaly! Jau

při příležitosti půlkulatých naroze-
nin historické budovy Východočes-
kého divadla jsme její vstupní foyer 
vyzdobili novými fotografiemi 
uměleckého souboru divadla i jeho 
vedení. aktuální fotografie Miloše 
Fice, které naleznete i na  webových 
stránkách divadla www.vcd.cz, 
zachycují herce v akčnějších a živěj-
ších polohách. 

navíc jsme ve foyer odhalili i Galerii 
paměti, jež by měla připomínat 
herce, kteří už nejsou mezi námi, ale 
nesmazatelně se zapsali do historie 
pardubické divadelní scény.

ras
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V loňském roce naše představení zhlédlo rekord-
ních 122 248 diváků, čímž se pardubická scéna 
v návštěvnosti opět zařadila na první příčku mezi 
jednosouborovými divadly české republiky. Velký 
divácký zájem nás samozřejmě velmi těší, ale záro-
veň i zavazuje, stále musíme připravovat bohatý 
a kvalitní repertoár, abychom diváky nezklamali 
a znovu a znovu je mezi nás nalákali. zda se nám 
i letos podaří udržet si tak vysoké číslo návštěv-
nosti, to zatím neodhadneme (i když v to doufáme), 
ale stoprocentně již víme, že jubilejního stotisícího 
diváka letošního roku přivítáme opět v listopadu, 
což se už za několik posledních let stalo tradicí.

na stotisícího diváka čekají zajímavé dárky – 
předplatné pro dvě osoby, knihy o historii divadla 
a osobnostech, které jím prošly, dVd sto let 
Městského divadla v pardubicích, Cd z vybraných 
muzikálů našeho divadla a hodnotný dárek od 
sponzora. neváhejte a navštěvujte naše předsta-
vení ještě častěji, třeba se právě vy stanete oním 
šťastným divákem.

při této příležitosti jsme na internetových strán-
kách divadla www.vcd.cz opět připravili i tipovací 
soutěž, ve které můžete tipovat, kdy stotisící divák 
divadlo navštíví. Ten z vás, který bude pravdě nej-
blíže, vyhraje rovněž roční abonmá pro dvě osoby. 
soutěž bude zahájena ve čtvrtek 1. listopadu. ras

loňskou jubilejNí divačkou se stala libuŠe stuChlíková, která Na 
odpoledNí pohádku vyrazila s vNučkou emičkou, Foto j. sejkora

Blíží se příchod nového roku, který budete moci prožít 
i se svými oblíbenými herci, a to nejen při představe-
ních v divadle, ale opět i doma, protože jsme znovu 
vydali stolní kalendář, který nabídne obrazovou reka-
pitulaci současných inscenací na repertoáru. doufáme, 
že vás divadelní kalendář osloví – najdete v něm 
mnoho fotografií, popisky inscenací dramaturgického 

plánu letošní již 105. divadelní sezóny Včd i upozor-
nění na významné divadelní akce, jako jsou premiéry, 
představení na Kunětické hoře či divadelní bál.

Kalendář, který může být i originálním vánočním dár-
kem, lze zakoupit v předprodeji divadla či v divadelním 
obchůdku ve foyer.  ras

očekáváMe  
StotISÍCÍho dIváka RokU 2014

PRojděte S náMI RokeM 2015
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na plátnech kin WWW.METOPERA.CZ
WWW.VICNEZFILM.CZ

11. ŘÍJNA 2014 18:45
G. VERDI: MACBETH
LUISI / NOBLE / NETREBKO, CALLEJA, LUČIĆ, PAPE

18. ŘÍJNA 2014 18:45
W. A. MOZART: LE NOZZE DI FIGARO 
(FIGAROVA SVATBA)*
LEVINE / EYRE / MAJESKI, PETERSEN, LEONARD, MATTEI, ABDRAZAKOV

1. LISTOPADU 2014 17:45
G. BIZET: CARMEN
HERAS-CASADO / EYRE / HARTIG, RACHVELISHVILI, ANTONENKO, ABDRAZAKOV

22. LISTOPADU 2014 18:45
G. ROSSINI: IL BARBIERE DI SIVIGLIA
(LAZEBNÍK SEVILLSKÝ)
MARIOTTI / SHER / LEONARD, BROWNLEE, MALTMAN

13. PROSINCE 2014 17:45
R. WAGNER: DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG 
(MISTŘI PĚVCI NORIMBERŠTÍ)
LEVINE / SCHENK / DASCH, CARGILL, BOTHA, APPLEBY, REUTER, KRÄNZLE, KÖNIG, ROSE

17. LEDNA 2015 18:45
F. LEHÁR: THE MERRY WIDOW
(VESELÁ VDOVA)*
DAVIS / STROMAN / FLEMING, O’HARA, SHRADER, GUNN, ALLEN

31. LEDNA 2015 18:45
J. OFFENBACH: LES CONTES D’HOFFMANN
(HOFFMANNOVY POVÍDKY)
ABEL / SHER / MORLEY, GERZMAVA, RICE, LINDSEY, GRIGOLO, HAMPSON

14. ÚNORA 2015 18:15
P. I. ČAJKOVSKIJ / B. BARTÓK: IOLANTA / BLUEBEARD’S CASTLE 
(JOLANTA / MODROVOUSŮV HRAD)*
GERGIEV / TRELIŃSKI / NETREBKO, BECZALA, MARKOV, AZIZOV, TANOVITSKI / MICHAEL, PETRENKO

14. BŘEZNA 2015 17:45
G. ROSSINI: LA DONNA DEL LAGO
(JEZERNÍ PANÍ) – MET PREMIÉRA
MARIOTTI / CURRAN / DIDONATO, BARCELLONA, FLÓREZ, OSBORN, GRADUS

25. DUBNA 2015 18:15
P. MASCAGNI / R. LEONCAVALLO: CAVALLERIA RUSTICANA / PAGLIACCI
(SEDLÁK KAVALÍR / KOMEDIANTI)*
LUISI / MCVICAR / WESTBROEK, ÁLVAREZ, LUČIĆ / RACETTE, ÁLVAREZ, GAGNIDZE, MEACHEM

SEZONA 2014-15

* NOVÁ INSCENACE

ZMĚNA OBSAZENÍ VYHRAZENA
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zřIzoVaTELEM Včd JE sTaTuTární MěsTo parduBICE
za FInanční podpory MInIsTErsTVa KuLTury čr a parduBICKéHo KraJE
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mediálNí partNeři výChodočeského divadla pardubiCe

geNerálNí partNer včd

hlavNí partNer včd

VýCHodočEsKé dIVadLo
u divadla 50, 

531 62 pardubice
telefon: 

466 616 411
fw

w
w

.vcd.cz
w

w
w

.facebook.com/vcd.pardubice

přEdprodEJ VsTupEnEK
telefon: 

466 616 432
 

466 616 402
pondělí - čtvrtek 

10:00 - 18:00
pátek 

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

vcd.cz
w

w
w

.ticketportal.cz

VEčErní poKLadna
telefon: 

466 616 430

pŮjčovna kostÝmŮ
jaroslava krejčová 
čtvrtek 

15:00 - 17:00
telefon: 

466 616 423
 

602 405 379

rEsTauraCE dIVadELní KLuB
pondělí - čtvrtek 

10:00 - 23:00
pátek  

10:00 - 24:00
sobota 

16:00 - 24:00
neděle 

16:00 - 22:00

parKoVaCí důM
 CEnTruM

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

výzNamNí partNeři včd


