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XV. ročník GrAnD FestiVAlu smíchu

Vážně i neVážně s lenkou lAGronoVou

JAnA onDruškoVá – čerstVý Vítr z morAVy 
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DiVADelní zPrAVoDAJ >>> leDen >>> 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.  
'14 předplatNé Na rok 2014 �l hrajeme bez přestávky.  uvádí ageNtura kometa  graNd festival smíChu

leDen
městské DiVADlo

úterý 6. 19:00  l. hübner / ÚčA musí Pryč!   prolog 

pedagogická hořceostrá komedie odehrávající se v 5. třídě základní školy, kde se sešlo pět 
rodičů dětí a očekávají jejich třídní učitelku… hrají p. Špalková, j. janěková ml., k. Winterová, 
l. rybová, d. prachař a i. Chmela. režie t. zielinski. Divadlo-verze, Praha

středa 7. 19:00  A Je to V Pytli!   koNeC 21:10 32. repríza V
čtvrtek 8. 17:30  BAlADA Pro BAnDitu   DerniérA V městském DiVADle J
pátek 9. 19:00  e. rostand / cyrAno z BerGerAcu   h'14

romantický příběh opravdové lásky, silného přátelství a velkého nosu, který velkého ducha 
značí. v titulní roli p. halíček. režie p. khek. Městské divadlo Mladá Boleslav

sobota 10. 18:00  cABAret   koNeC 20:45 21. repríza u'14

Neděle 11. 15:00  B. schenková / klAun Bruno   PoháDkové PřeDPlatné Pn
 A čAroVný klíč  
rozverný pohádkový příběh o štěstí a lásce, o závisti i nenávisti v cirkusovém šapitó. 
pro děti od 4 let. režie b. schenková. Divadlo lampion, kladno

poNdělí 12. 8:30  klAun Bruno A čAroVný klíč      šk

  10:30  klAun Bruno A čAroVný klíč      šk 

  17:00  klAun Bruno A čAroVný klíč   PoháDkoVé PřeDPlAtné PP

j. pejchal, BAlADA Pro BAnDitu, foto j. faukner

Derniéra v DivaDle



úterý 13. 19:00  JePtišky   koNeC 21:20 32. repríza prolog 

středa 14. 17:00  mezi neBem A zemí   koNeC 19:10 6. repríza zADáno

čtvrtek 15. 19:00  m. riml / seX Pro Pokročilé   prolog 

jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? je řešením příručka sex pro  pokročilé? 
hrají j. krausová a k. roden. režie d. abrahámová. Studio Dva, Praha 

pátek 16. 19:00  kAVkAzský kříDoVý kruh    5. repríza e'14

sobota 17. 18:00  lháři   koNeC 20:30 10. repríza t'15

poNdělí 19. 17:00  mezi neBem A zemí   koNeC 19:10 7. repríza l
úterý 20. 10:00  mezi neBem A zemí   koNeC 12:10 8. repríza šk

  19:00  kAVkAzský kříDoVý kruh    6. repríza A'14

středa 21. 10:00  k. čapek – J. čapek / ze žiVotA hmyzu     šk
alegorická hra o lidských ctnostech i nectnostech. režie z. rumpík. Mladé divadelní studio laik

  17:30  králoVA řeč   koNeC 20:00 18. repríza s
čtvrtek 22. 19:00  zoJčin Byt   koNeC 21:00 15. repríza c'14

sobota 24. 18:00  králoVA řeč   koNeC 20:30 19. repríza

Neděle 25. 19:00  F. D'Alessandro / římské noci 
poutavý a současně dojemný příběh dvou slavných lidí, italské herečky a. magnani 
a amerického dramatika t. Williamse, jenž pojednává o jejich dlouholetém ryzím přátelství. 
hrají s. stašová a o. vízner. režie g. abels. agentura harlekýn, Praha

 26. 1. – 2. 2.  15. | GrAnD FestiVAl smíchu   str. 7 –13 

mAlá scénA Ve DVoře 

Neděle 11. 19:00  Po Pláči smích    koNeC 20:20 8. repríza P1B

poNdělí 12. 9:00  tisíce let huDBy ii    koNeC 9:50 40. repríza šk

  10:30  tisíce let huDBy ii   DerniérA  koNeC 11:20 41. repríza šk

  19:00  mrzák inishmAAnský   koNeC 21:10 21. repríza A2+A3'14

čtvrtek 15. 19:00  JePtišky   koNeC 21:20 33. repríza h2+h3'14

sobota 17. 19:00  Po Pláči smích    koNeC 20:20 9. repríza P1c

Neděle 18. 15:00  V. morava / smolíček 
Nové zpracování známé pohádky o smolíčkovi pacholíčkovi, který neodolá hlasu jezinek… 
děti mu ale pomohou a vše dopadne tak, jak má. vhodné pro děti od 3 let. režie 
m. mráziková pellarová. Divadlo DÍvaDlo Praha



poNdělí 19. 9:00  zrzounkoVA DoBroDružstVí    str. 21 šk
pohádkové příběhy obyčejného kluka zrzounka, který ve světě lidí i ve světě pohádek koná 
dobré skutky. režie z. rumpík. Mladé divadelní studio laik

  10:30  zrzounkoVA DoBroDružstVí     str. 21 šk

středa 21. 10:00  mrzák inishmAAnský   koNeC 12:10 22. repríza šk

  19:00  mrzák inishmAAnský   koNeC 21:10 23. repríza B2+B3'14

Neděle 25. 18:00  APArtmá hotelu PlAzA    koNeC 20:15 36. repríza u2'14

 26. 1. – 2. 2.  15. | GrAnD FestiVAl smíchu   str. 7 –13 

VčD nA záJezDech 

úterý 6. 19:00  cABAret   táBor

pátek 9. 19:00  JePtišky   mlADá BoleslAV

úterý 13. 19:00  Jméno růže   náchoD

čtvrtek 15. 19:00  DVAnáct rozhněVAných mužů   rAkoVník 

pátek 23. 19:00  chArleyoVA tetA   chruDim

změNa programu vyhrazeNa

komedie lháři bude na Gfs bojovat o titul komedie roku 2014! p. borovec, j. musil, l. mecerodová, j. pejchal a Z. rumpík, foto m. klíma



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.

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.

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 všed
ní pohled na život řádových sester. hrají j. janouš ko vá, 
p. janečková, d. Novotná, m. sikorová a p. tenorová j. h. 
nebo j. ondrušková. 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 j. h. 
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.

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.

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 j. h. 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 j. h., 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, 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 
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, v. macková j. h. 
a p. borovec. režie p. Novotný.

l. lagronová   str. 6 –7
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.

B. Brecht / kAVkAzský kříDoVý kruh 
legenda o lásce a spravedlnosti. ve válečné vřavě ztrácí 
guvernérova žena synka, jehož se ujme její služka. která 
z nich je pak pro dítě skutečnou matkou? v hlavních 
rolích l. Špiner a v. macková j. h. režie p. Novotný.

P. Valentine   str. 14 –15
mezi neBem A zemí 
romantická komedie o soužití dvou světů. mladí manže
lé se nastěhují do venkovského domu, který však stále 
ještě obývají i duchové bývalých majitelů… v hlavních 
rolích p. janečková, p. dohnal, m. sikorová a p. borovec. 
režie k. dušková j. h. 



Pro každého divadelního režiséra nebo dramaturga 
je dle mého názoru vzácností a svátkem, může-li se 
o inscenované hře bavit přímo s jejím autorem.  
zvláště pak, když je autor tomuto dialogu nakloněn 
a společná setkání mají pro obě strany svůj smysl. 
k takovému setkání došlo – k našemu potě šení 
i štěstí – v případě inscenace Po pláči smích, kdy 
jsme se spolu s režisérem radkem žákem mohli 
setkávat s autorkou této hry lenkou lAGronoVou 
a být s ní po celou dobu příprav i zkoušení v živém 
kontaktu. Při bližším vzájemném poznávání prvotní 
nesmělost, myslím, rychle opadla, tedy jsme se ani 
neostýchali požádat autorku o změnu názvu hry, 
která se původně jmenovala Pláč. s naším návrhem 
lenka souhlasila a mohli jsme pokračovat v dalších 
hovorech. Vám nyní nabízíme jeden písemný rozho-
vor s lenkou lagronovou, který jsme pro vás stvo-
řili v průběhu jednoho podzimního týdne…

zdaleka nejen hra Po pláči smích (Pláč), ale i mnohé 
další vaše hry jsou silně autobiografické. kde 
berete tu sílu nořit se do svých vzpomínek a dra-
matickou formou reflektovat skutečnosti z vašeho 
osobního života?

kde berete tu jistotu, že moje hry jsou silně autobio
grafické? ve skutečnosti reflektuji jenom kousíčky 
mého osobního života, který ve svém celku je mno
hem nudnější a trapnější než moje hry. a podaříli 
se z těch kousíčků poskládat cosi jako divadelní hru, 
je to více úlevné než sílu beroucí. napsat skutečně 
autobiografickou hru? na to nemám. jsem srab.

Je pro vás svobodnější, když se jindy ve své tvor-
bě zabýváte tématy, která přímo z vašeho života 
nejsou? mám na mysli tu linii vaší tvorby, v níž 
se zabýváte spíše životopisnými hrami o jiných 
osobnostech – byť i v nich zůstávají zřejmá 
témata vaše osobní, ale ne s tak silnými rysy 
autobiografickými.
svobodnější? naopak. své tzv. autobiografické hry si 
mohu celé vymyslet. ale ve hře o boženě němcové 
mi dá velkou práci obhájit scénu o šedesátileté 
němcové v kamenném domku na irském pobřeží. 

když dokončíte hru, a tedy skrze vlastní psaní 
si projdete – alespoň předpokládám – tvořivým 
rituálem či určitou vlastní očistou, jaké je pak pro 
vás s odstupem sledovat inscenace těchto her? 

kDe Berete tu jiStotu, že Moje hry 
jSou Silně autoBiografické? 
ptá se dramatička lenka lagronová

l. laGronová s dramaturGem vČd Z. janálem po premiéře své hry Po Pláči smích, foto j. sejkora
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stále je to v tu chvíli pro vás podobně živé jako 
při psaní, nebo už na ně pak pohlížíte více jako na 
cizí „objekty“?
své hry prožívám jako objekty pouze během divadel
ních zkoušek. při sledování inscenace se hra stává 
opět mou součástí.

Pokud vím, často navštěvujete u vznikajících 
inscenací také zkoušky. i jednu z těch našich jste 
navštívila. co bývá tím nejčastějším impulsem, 
abyste se na některou ze zkoušek přijela podívat?
impulsem? pozvání. pokud je to možné, na zkoušku 
přijedu. chci být toho součástí. toho setkání. mezi 
herci, režisérem, dramaturgem, scénografem, návr
hářem kostýmů a celým tím týmem, který inscenaci 
připravuje. to postupné otevírání se tomuto setkání 
během zkoušek není jednoduché. domlouvání společ
ného jazyka, boj o vzájemnou důvěru, to odvažování se 
jistého stupně vzájemné intimity, to mě dojímá. mám 
takovou svou naprosto romantickou teorii, že kvalita 
inscenace závisí nejen na umění herců, na koncepci 
režiséra, na kvalitě textu a talentu scénografa… atd., 
ale zvláště na tom, zda se podařilo všem zúčastněným 
skutečně se setkat.

některé hry jste napsala také na zakázku konkrét-
ního divadla. říkám si, je to vůbec v případě takto 

osobních her, jako jsou ty vaše, možné? nebo 
v tom sama nevidíte rozdíl?
já jsem tak blbá, že si vždycky na počátku myslím, že 
to možné je, a vždycky brzy zjistím, že to tak úplně 
možné není. tedy ne, že by to nebylo možné. já to 
jenom neumím. hru sice napíšu. ale to, co bylo objed
náno, a to, co je odevzdáno, se většinou liší.

Proč vás a vaše dílo obchází často pověst někoho 
či něčeho vážného, když se evidentně tak ráda 
smějete a smyslu pro humor máte zřejmý dosta-
tek? 
jsem přece dramatická autorka, tak zvaná dramatička. 
koho jiného by měla obcházet pověst něčeho vážného! 
jen ať obchází!

máte ráda samotu? 
ano.

hrajete na klavír? 
ne.

máte ráda kočky?
to je mezi mnou a kočkama…

Děkuji vám za společná setkání i za možnost uvá-
dět vaši výjimečnou hru… zdJ

pardubický týden smíchu a legrace doprovodí ve foyer 
putovní výstava the tap tap načerno, která po českých 
městech šíří nakažlivou vlnu černého humoru. hlavním 
účelem výstavy je upozornit na význam černého humoru 
jako důležité schopnosti komunikace o vážných věcech 
s nadhledem. celostátní turné je pořádáno na podporu 
sbírky na dostavbu areálu jedličkova ústavu. sbírku 
 můžete podpořit i vy na webové adrese výstavy  
www.tttnacerno.cz nebo přímo na www.sbirkajus.cz. 
nevšední kapela studentů a absolventů školy jedličkova ústa
vu the tap tap, jejíž kapelníkem je Šimon ornest, není žádnou 
rychlokvaškou. během 14 let své existence si skupina poctivě 
prošlápnula své místo v českém šoubyznysu a mnohokrát 
úspěšně reprezentovala Českou republiku i v zahraničí.
smysl pro černý humor je specificky česká vlastnost a pro
chází napříč celou naší společností. Zasmějte se černočerným 
vtipům o lidech s hendikepem z pera douši, fefíka hrdého, 
koštýře, rakuse, setíka a vrány (autorů časopisu sorry). 
všechny vybrané vtipy prošly tvrdou cenzurou členů kapely 
the tap tap – nejtemnější odstín černé legrace je tedy oprav
du spolehlivě zaručen. příjemnou zábavu! ras

granD festival smíchu obohatí  
černý humor kapely the tap tap
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soutěžní část – městské DiVADlo 

po 26.1. 19:00  W. shakespeare / mnoho PoVyku Pro nic 
ženit se, či neženit? to je, oč tu běží. Nadčasová komedie o lásce, ve které se poznají 
mnozí dnešní mladí „singles“… režie h. burešová. Divadlo v Dlouhé, Praha

út 27.1. 19:00  A. neilson / lháři 
lehce morbidní současná komedie, ve které jedna dobře myšlená lež přeroste do těch 
nejabsurdnějších rozměrů. režie z. dušek. východočeské divadlo Pardubice

st 28.1. 19:00  W. shakespeare / zkrocení zlé ženy 
hravá komedie vycházející z italské komedie dell´arte s estetikou kočovných hereckých 
společností a cirkusu. režie f. Nuckolls. Činoherák Ústí, Ústí nad labem

čt 29.1. 19:00  D. mamet / listoPAD 
jak být znovu zvolen americkým prezidentem, když popularita klesá k nule? Nekorektní 
politická fraška. režie p. svojtka. Městská divadla pražská, Divadlo aBc, Praha

pá 30.1. 19:00  W. Allen – o. sokol / Prokletí neFritoVého škorPiónA 
bláznivá komedie podle filmu W. allena z prostředí pojistných podvodů s inteligentním 
humorem a notnou dávkou ironie. režie m. schejbal. Divadlo a. Dvořáka Příbram

Žádné kraviny!

Žádné ptákoviny!

15.  GRAND FESTIVAL 

SMÍCHU

26. ledna – 2. února 2015
Východočeské divadlo Pardubice

listopad mnoho povyku pro nic
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so 31.1. 19:00  D. c. Jackson / můJ romAntický PříBěh 
singles groteska nabízející zábavný a přesto nekompromisní pohled na hledání toho 
pravého partnera dnešními třicátníky. režie d. Špinar. Divadlo Petra Bezruče, ostrava

Ne 1.2. 19:00  n. V. Gogol – h. Burešová – š. otčenášek / mrtVé Duše 
groteskněsatirická komedie založená na nádherné anekdotě a kouzelné mystifikaci. 
režie h. burešová. Městské divadlo Brno

městské DiVADlo – nesoutěžní část

po 2.2. 20:00  GAlAVečer smíchu 
zábavný večer s předáváním festivalových cen za přítomnosti kamer čt.

mAlá scénA Ve DVoře – nesoutěžní část

po 26.1. 8:30  h. Baroňová / Glorie z inDie 
pohádkové vyprávění malé indickočeské dívky. režie h. baroňová. formela, Praha

  10:00  Glorie z inDie 

  17:00  š. Peták & kol. / moJe VýchoVA k herectVí 
komická pedagogická poéma o tom, jak se učí divadlo. režie j. a. pitínský. jaMu, Studio 
Marta, Brno

  21:00  t. letts / zABiJák Joe 
černočerná komedie s pivem a kuřecími křidélky. režie m. pleštilová. DaMu, divadlo 
Disk, Praha

út 27.1. 17:00  m. Doleželová – r. Vencl / králoVny 
jiskrná komedie ze soukromého sanatoria, kde si pacientky léčí své psychické bolístky. 
režie m. doleželová a r. vencl. Moravské divadlo olomouc

st 28.1. 10:00  n. V. Gogol / ženitBA 
tragikomedie, fraška, absurdita, groteska, satira – něco, v čem je smutek a smích 

mrtvé duŠe můj romantický příběh
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prokletí nefritového Škorpióna Zkrocení Zlé ženy 

dvojjedinou bytostí. režie v. klemens. janáčkova konzervatoř, ostrava

st 28.1. 17:00  D. c. Jackson / můJ romAntický PříBěh 
vztahová tragikomedie o hledání partnera. režie r. groszmann. konzervatoř Brno

čt 29.1. 17:00  m. šotek / FrAškA à lA krAB 
Novodobá fraška a původní „krabaret“ o bláznivém milostném trojúhelníku. režie 
m. schlegelová. Slovácké divadlo uherské hradiště 

pá 30.1. 17:00  s. sachs / mAuDe, lionel A Prst JAcksonA PollockA 
inscenované čtení komorního dialogu nad pravostí jednoho obrazu. je jeho tvůrcem oprav
du ten slavný malíř? režie Š. dominik j. h. východočeské divadlo Pardubice

so 31.1. 17:00  G. B. Andreini – h. kebrtová – P. hašek & kol. 
 DVě komeDie V komeDii 
scénická kompozice poprvé uvedená v roce 1623 v benátkách, prototyp divadla na divadle. 
režie p. hašek. geisslers hofcomoedianten, kuks

Ne 1.2. 19:30  Jelení loJe 
koncert okouzlujícího ženského pěveckého tělíska s doprovodem.

po 2.2. 17:00  P. michálek / Domeček 
komorní hořká komedie o intimním setkání rozcházejících se manželů. režie t. studený. 
Buranteatr, Brno 

městské DiVADlo – ePiloG

pá 13.2. 19:00  é.-e. schmitt / heslo morálkA 
komedie, v níž autor obratně kombinuje znalost francouzské filosofie s pronikavým smyslem 
pro situaci a ironický postřeh. režie p. slavík. Divadlo Palace, Praha

po 23.2. 19:00  J. DiPietro – J. roberts / miluJu tě, Ale… 
hudební revuální jízda čarovnou paletou moderních vztahů mezi mužem a ženou. režie 
a. procházka. Divadlo Palace, Praha

změNa programu vyhrazeNa

Více inFormAcí nA WWW.FestiVAlsmichu.cz
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feStivalová kuliČkiáDa

najDi Pět rozDÍlů  
a vyhraj vStuPenky na feStival

soutěžní klání o titul komedie roku 
2014 se rychle blíží. představení 
se postupně vyprodávají, ale my 
jsme pro vás zamluvili místa na 
dvě z nejlepších divadelních kome
dií minulého roku. pokud se na 
internetových stránkách divadla 

www.vcd.cz zúčastníte soutěže, 
můžete zdarma získat dvě vstu
penky buď na groteskněsatirickou 
komedii městského divadla brno 
mrtvé duše či na cirkusové zpra
cování zkrocení zlé ženy v podání 
herců legendárního ústeckého 

Činoheráku. avšak nespoléhejte 
jen na výhru v soutěži, navštivte 
obchodní oddělení a vyberte si 
i z ostatních festivalových titulů 
nejen v městském divadle, ale i na 
malé scéně ve dvoře. všechny 
nabízené komedie rozhodně stojí 
za zhlédnutí! 

jestli jste ale soutěživí a chcete 
zkusit štěstí, pokuste se na foto
grafiích na webu najít pět rozdílů, 
které pak napište do formuláře 
(pozor, z jedné emailové adresy 
započítáváme jen jednu odpo
věď!). soutěž uzavřeme v pátek 
16. ledna dopoledne a poté ze 
správných odpovědí vylosujeme 
výjimečně dva výherce, kteří získají 
vstupenky buď na „duše“, nebo na 
„Zkrocenku“. hodně štěstí!  ras

malá sCéNa mimo jiNé NabídNe origiNálNí 
kabaret fraška à la kraB slováCkého 
divadla z uherského hradiŠtě. 

myslíte si, že hrát kuličky V zimě A Ještě k tomu 
nA leDě Je BlázniVý náPAD? PráVě tAkoVé náPADy 
mohou Být BáJečné! PřiJďte se o tom PřesVěDčit... 

V neDěli 25. leDnA 2015 oD 13.00
V mAlé hAle čez Arény

zÚčAstněte se soutěže A VyhrAJte zAJímAVé ceny!

Více inFormAcí nA
WWW.FestiVAlsmichu.cz/kulickiADA

SPoluPořáDá rozvojový fonD ParDuBice a. S.
za přispěNí zDravotnÍ Pojišťovny MiniSterStva vnitra Čr
a firmy novotný - ParDuBický zDoBený PernÍk
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Na podzim seju, 
v ledNu sklízím,  
říká s úsměvem jaNa uherová 

moje podzimy jsou víceméně stejné – září a říjen 
trávím v autě a v divadlech po celé republice. hledání 
dobré komedie je náročná záležitost. Často se srov
nává nesrovnatelné, různorodá divadla z metropole 
či z regionů jsou postavena na roveň, přitom je jasné, 
že přinejmenším úrovní hereckého souboru jsou velmi 
rozdílná. dramaturgie divadla v osmdesátitisícovém 
městě je jiná než plány divadla v centru prahy. navíc 
i nastavená pravidla se časem mění. Za posledních 
patnáct let, tedy za dobu, co připravujeme festival, 
se změnil vkus diváků, ostatně i můj a kromě nových 
textů začala být aktuální jiná témata. rozhodnout 
se, která komedie je lepší – jestli ta, která vyvolává 
výbuchy smíchu u publika, ale je na hraně vkusu, nebo 
ta, která je vkusná, zajímavá, avšak smích se ozývá 
jenom sporadicky – je nelehké. 

Úplně nejzásadnější je pro mě otázka umělecké 
kvality komedie. pro diváky je ale zase důležité, aby 
znali titul, zněl jim povědomě nebo lákavě. sebelepší 
či sebeatraktivnější popiska nijak zázračně nezvedne 
zájem a koupěchtivost diváků. a pak dobře fungují 
některé divadelní soubory, především pražské. 
ano, je těžké postavit vedle sebe dejvické divadlo 
nebo u publika velmi zavedené divadlo v dlouhé 
a třeba městské divadlo Zlín či Západočeské divadlo 
v chebu. samozřejmě, že mezi nimi jsou rozdíly, to si 
nenamlouváme, ale festival klade vedle sebe nesrov
natelné soubory v žánru, který se může povést 
všude. je to také záležitost režie. některé tituly se 
mohou povést jenom při důsledném vedení herců, 
při mravenčí a úmorné detailní práci. bravurně před
vedená situační komedie, která je svěží jako perlivé 
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víno a vypadá lehounce, se zkouší dlouze, těžko 
a mnohdy klopotně, než všechno funguje, jak má. 
a někdy se perfektně nazkoušená hra, kterou vidím 
někdy v červnu či září, do lednového festivalového 
termínu trochu „rozklíží“. stačí málo a nic nefun
guje. jindy inscenace, které aplaudovalo domácí 
publikum, ztratí na sebejistotě a naši diváci ji nepři
jmou. i dobře nazkoušené hře se může přihodit dílčí 
ne úspěch u publika. při výběru musím tedy zhodno
covat spoustu aspektů. 
prozradím, že po zhlédnutí inscenace hodnotím 
její úroveň a kvalitu hned při zpáteční cestě do 
pardubic. doma pak do tabulky zapíšu bodové 
ohodnocení. když dělám finální výběr, tedy na konci 
října, přečtu si poznámky a ohodnocení a někdy se 
stane, že čas zapracoval s pamětí, i tou emocionál
ní… jsou zážitky, které nevyblednou, a jsou takové, 
které se překryjí jinými. a nakonec musím připustit, 
že každé hodnocení je subjektivní. i přestože čtu 
kritiky, recenze, že se zajímám o to, jaký má úspěch 
ta která komedie v domovském divadle, že se radím 
s kolegy… i přesto je výběr subjektivní. jiné divadlo 
by při výběru sedmičky nejúspěšnějších komedií 
sáhlo po jiných titulech. ale možná taky ne… 
takže když se rozhodnu, které komedie jsou ty 
pravé pro náš festival, nastává další kolo výběru. 
občas se totiž stane, že některé divadlo s nějakou 
komedií nejezdí na zájezdy, protože scénografie je 
příliš vázaná na domovské jeviště. nebo je výprava 
příliš velká a nevejde se k nám. třeba mostecké 
a zlínské jeviště jsou svou délkou mezi portály větší 
oproti našemu alespoň o deset metrů! co pak s tím? 
vzít torzo kulis? rozříznout je? naše točna je příliš 
malá pro vícero divadelních počinů. nebo je obtížné 
najít termín hostování, mnohá divadla, především 
několikasouborová, mají plán inscenací daný dlouho 
dopředu a už nenajdou možnost změny. takže přes 
všechnu snahu není možné v rámci festivalu u nás 
odehrát všechna představení, která bych tu ráda 
viděla. a proto musím následně dělat změny, někdy 
dokonce kompromisy. naštěstí je vždy v záloze další 
dobrá komedie. 
jsou soubory, které o účast na našem festivalu 
velmi stojí. Za jakoukoliv cenu. a jindy my stojíme 
o nějakou komedii a musíme dělat ústupky. některým 
divadlům dokola vysvětluji, že máme jistá pravidla 
výběru a stojíme si za nimi, například že do soutěže 
nebereme komedie soukromých divadel či jednorázo
vých seskupení. nedávno mi málem došla trpělivost, 
když jsem to opakovaně vysvětlovala řediteli a maji
teli známého soukromého divadla. no, až budou dělat 
festival oni, určí si prostě svoje pravidla. 
letos jsem se při výběru komedií hodně najezdila. 
Začala jsem už v březnu, kdy jsem viděla Prokletí 
nefritového škorpióna a bingo – hned jsem měla 
jasno. byla jsem několikrát v ostravě, dokonce 
vícekrát než v praze, tam se vloni moc inscenací 
tohoto žánru neurodilo. anebo mi třeba divadlo na 
vinohradech rovnou řeklo, že na naše jeviště se 

jejich scéna nevejde, a přitom je stávající vedení 
divadla festivalu smíchu nakloněno. pro bývalého 
uměleckého šéfa martina stropnického jsme byli 
příliš slabé sousto. byla jsem opakovaně v uherském 
hradišti a na několika brněnských scénách. 
navštívila jsem plzeň, dvakrát České budějovice, 
Šumperk, kladno, mladou boleslav. najezdila jsem 
asi 7 500 km! ono se to nezdá, ale do ostravy je to 
přes 230 km, počítejte cestu zpátky… někdy nám 
navigace v telefonu našla cestu necestu, o které 
můžete říct jen: „je to delší, zato horší cesta.“ 
nejkomplikovaněji se jezdí do Zlína, uherského 
hradiště a Českých budějovic. na podzim navíc jezdí 
po silnicích kromě obvyklých šílenců ještě spousta 
zemědělských strojů, jsou úseky, kde se jim nevy
hnete. a o frézování silnic bychom si mohli povídat 
hodiny. 
naštěstí byl podzim velmi teplý a příjemný, déšť či 
mlhy nehatily naše pozdní noční návraty z dalekých 
měst. obávám se, že za mého života ještě nebude 
vynalezena teleportace, ale bylo by to příjemné. 
blaženě se usmívám, když si pomyslím, že za oka
mžik jsem v chebu, zhlédnu představení a hned jsem 
zpět. takhle postaru jsem doma za „pouhých“ deset 
jedenáct hodin. 
v uplynulých několika letech jsme v dramaturgickém 
výběru festivalu měli vždy alespoň jednu dvě tak 
trochu nekonvenční komedie, myslím pro některé 
diváky. diskutovalo se, přeli jsme se o žánru, stylu, 
vyznění. každý rok se stane, že přinejmenším jedna 
komedie zůstane na konci zájmu poroty i publika. 
někdo (titul či divadlo) je outsider, do jiného se 
vkládají velká očekávání. Zdá se mi, že letos je výběr 
velmi vyvážený. ale třeba se mýlím. 
všechny tituly se budou ucházet o přízeň dvou 
porot, ale herce zajímá především publikum. 
naladěné, vstřícné – a takové to naše obvykle je. 
moc si přeji, aby se letos stal zázrak, a diváci se 
nemohli rozhodnout, co je nejlepší, nebo přesněji, 
že nej je každý titul. každý jiným způsobem, ale 
je! mrtvé duše jsou nádherně výtvarné, Prokletí 
nefritového škorpióna má neskutečně vtipné 
dialogy, zkrocení zlé ženy je bláznivě radostná 
podívaná, můj romantický příběh herci hrají skvě
le, ve zkratce s nadhledem, listopad nabídne dva 
úžasné herecké výkony a několik scén hodných 
potlesku, mnoho povyku pro nic neobvyklý pohled 
na shakespeara a naši lháři situační komiku. 
kromě ruských mrtvých duší jsou všechny tituly 
představitelé angloamerické dramatiky. diváci 
dvakrát uvidí shakespeara a možná zaznamenají, 
že dvě inscenace režírovala hana burešová. svědčí 
to o jejím vztahu ke komedii, ale může to být 
také náhoda; ani v jednom případě však nečekejte 
„řachandu“. 
upřímně věřím, že se všichni budeme dobře bavit 
a že se jubilejní patnáctý ročník vydaří po všech 
stránkách. 
takže si popřejme: Zlomme vaz! jau
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PreMiérové MoMentky 
o druhém adventním víkendu jsme v městském divadle uvedli premiéru romantické komedie současné britské 
autorky pam valentine mezi nebem a zemí, kterou nazkoušela režisérka a umělecká šéfka horáckého divadla 
v jihlavě kateřina dušková. krásné příležitosti v ní mají petra janečková, petr dohnal, martina sikorová či petr 
borovec.
premiérové publikum pobavil, rozněžnil i dojal příběh mladých manželů simona a flic, kteří sdílejí svůj nový dům 
s duchy slavného spisovatele jacka camerona a jeho ženy susie, jenž na čas uvízli „mezi nebem a zemí“. 
krásná duchařská komedie plná světla a naděje diváky příjemně naladila na blížící se svátky (ale milým zasta
vením a pohlazením bude jistě i po vánocích). a jak slibovali realizátoři, z divadla pak všichni odcházeli s klidem 
v duši, úsměvem na tváři a za doprovodu vlídných andělů kolem nás…  ras

m. sikorová a p. borovec, mezi neBem A zemí, foto l. skokan
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na děkovaČce petra borovce překvapil ohromný dárek. ovace 
si užívali i kostýmní výtvarnice kristina matre křížová, dáŠa 
novotná a skladatel petr piňos.

velké poděkování Za povedenou inscenaci si Zasloužila milá 
a půvabná režisérka kateřina duŠková!

petra janeČková a petr dohnal Zářili nejen na jeviŠti, ale 
i na spoleČenském setkání ve foyer. láďa Špiner mohl být na 
svou partnerku náležitě pyŠný!

neméně milé a půvabné martině sikorové po premiéře Gratu-
loval také dramaturG Zdeněk janál.

romana chvalová si Za Ztvárnění strážného anděla vyslech-
la pochvalná slova od Zdeňka rumpíka i jindry janouŠkové.

na premiéru doraZil i náŠ bývalý dramaturG a překladatel 
hry martin fahrner se svou ženou helenou. foto j. sejkora
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Nová posila našeho souboru 
jaNa oNdrušková

JAnA onDruškoVá je herečka mladá a talento-
vaná, navíc již jevištně poměrně hodně zkušená. 
Přichází do Pardubic totiž již s mnoha praktickými 
zkušenostmi z předchozího angažmá v českém 
těšíně, kde měla v posledních letech hodně he-
reckých příležitostí. Je tedy herečkou, jak se říká, 
rozehranou a v rozletu – a přesně tak vlétla již i na 
pardubické jeviště. hraje role Guvernérovy ženy 
a snachy v nové inscenaci kavkazský křídový kruh. 
zároveň přezkušuje role, které původně patřily 
Petře tenorové – přebírá za ni roli Amy spettiguové 
v  charleyově tetě a v alternaci s Petrou se bude 
objevovat po boku svých nových kolegyň v muzi-
kálu Jeptišky jako sestra mary lea. V lednu ji pak 
čeká zkoušení dokonce hned dvou rolí najednou 
(což u nás nebývá vůbec obvyklé) – jak v kejklíři 
z lublinu (zeftel), tak tučňácích na arše (tučňák). 
Práce tedy pro začátek nemá vůbec málo! A nemálo 
vám také o sobě napoví v následujícím rozhovoru. 

začněme tedy zcela jednoduše: Jak se ti líbí 
v Pardubicích? 
moc! teď ani nevím, odkud bych začala… prakticky se 
teď pohybuju jenom v divadle, tak mohu povídat jenom 
o něm…

Ještě jsi ani nestihla vidět město? 
moc ne. Zatím hodně pendluji mezi těšínem a pardu
bicemi, takže víc času trávím ve vlaku než ve městě. 
Znám již v divadle všechna schodiště, ale nejvíce asi 
cestu z nádraží k němu. 

A jak se ti líbí naše divadlo? 
když jsem sem jezdívala za spolužačkou peťkou teno
rovou, viděla jsem zde několik představení. vždy se mi 
tady líbilo, tak jsem byla moc ráda, že jste mě oslovili, 
když peťka odešla. jsem nadšená od prvního dne, co 
jsem zde v angažmá, protože jsem kromě smlouvy do
stala okamžitě i tři záskoky, k nim knížku, dvd, veškeré 
instrukce, takže je vidět, že je to tady všechno předem 
připravené. skvěle zde funguje celý servis, komunikace 
mezi tajemnicí a herci. a musím říct, že mě tady přijímá
te hezky, chováte se ke mně moc mile, a to jsem ráda. 

měla jsi i nějaké obavy, když jsi k nám přicházela?
já jsem měla největší obavu z toho, že jsem přišla jako 
úplně nová bez předchozí hostovačky, tedy jsem neměla 
možnost se tady rozkoukat víc ještě bez smlouvy. ale 
bylo skvělé, že mi petr dohnal okamžitě nabídl angažmá 
a smlouvu, takže jsem nevisela ve vzduchoprázdnu. tro
chu jsem měla strach, že se budu učit za pochodu vše, 
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jak to tady funguje, když okamžitě musím naběhnout do 
systému. ale zatím jsem fakt nadšená!

V těšíně jsi byla velmi vytížená, takže z praktických 
důvodů byl ten razantní přechod, myslím, výhodněj-
ší, než kdyby byl postupnější. 
ano, to je pravda. postupně by to moc nešlo. hned, když 
jsem nejprve dostala nabídku k hostování do kavkazské
ho křídového kruhu, jsem se rovnou rozhodla, že v těšín
ském divadle podám výpověď, abych neomezovala moc 
tamní provoz. přišlo mi to tak vůči divadlu fér. 

Dohráváš některá představení ještě v těšíně? 
dohrávám. manon lescaut, která byla mou poslední rolí, 
tou jsem se s těšínem rozloučila. manon režíroval pavlík 
ondruch, kterého v pardubicích dobře znáte. pak tam 
dohrávám charleyovu tetu, což je celkem vtipné, pro
tože budu dělat záskok do charleyovky tady – akorát 
že v těšíně hraju kitty, tady budu hrát amy. trošku se 
bojím, aby mi z toho pak nevzniknul souvislý monolog 
a neměla jsem tendenci hrát obě figury dohromady. 
(smíCh) rovněž dohrávám inscenaci jana eyrová, v ost
ravském divadle loutek malované na skle v režii mariána 
pecka a v národním divadle moravskoslezském poprask 
na laguně, který režíroval janusz klimsza. 

Jak dlouho jsi byla v těšíně v angažmá? 
celkem pět let. ale ještě předtím jsem tam hostovala, 
už od svých dvanácti let. 

tak brzo? ty i pocházíš odněkud poblíž? 
ano, z havířova. 

z havířova? tak jako herečka Veronika macková? 
ano. dokonce v havířově dlouho žila i petra tenorová, 
se kterou jsme spolu jezdily do školy. tedy nejenom 
naše paní profesorka Gasnárková je naše pojítko, ale 
i ten havířov. 

o vaší společné profesorce jsme již minule hovořili 
s Veronikou, že vás všechny spojuje, ale na haví-
řov zatím řeč nepřišla. takováto propojenost zní 
až prazvláštně, nemyslíš? 
nevím, čím to je, že zrovna havířov… s peťkou jsme se 
sice znaly z dramaťáku už před konzervatoří, ale že by 
to nějak ovlivňovalo to místo, to si nemyslím. s verčou 
jsem se setkala až na konzervatoři, z havířova jsme se 
neznaly, já jsem byla v páťáku, když ona nastoupila do 
prváku. 

Jaké máš vzpomínky na ostravskou konzervatoř 
a na zmiňovanou paní Gasnárkovou? 
na konzervatoř nedám dopustit. Zažila jsem ji, myslím, 
v těch nejkrásnějších letech. měli jsme velké štěstí na 
pedagogy, řekla bych, že jsme měli ty nejlepší z nejlep
ších, kteří tam učí. a korunovala to samozřejmě paní 
Gasnárková, která nás měla na hlavní obor a která na 
nás měla největší vliv. chtěla po nás disciplínu a pokoru 
k divadlu. možná právě proto jsme byli hodně úspěšný 

ročník i v jiných předmětech. Zašli jsme si sice do hospo
dy a uměli jsme zazlobit, ale zároveň jsme na ty hodiny 
přišli. takže někteří nás měli za šprty, ale my jsme tak 
nějak stíhali všechno. 

Vraťme se ale ještě k těšínskému divadlu. Jaké 
bylo loučení s kolegy? 
bylo úplně dojemné, ani jsem to nečekala. Zahrála jsem 
si premiéru manon lescaut – 31. října, přesně poslední 
den mého angažmá. rozhodla jsem se to pak oslavit 
v klubu. ale ještě předtím mi na jeviště každý člen 
divadla – nejen herci, ale všichni i ze servisu – přišel 
dát růžičku na děkovačku. a to už jsem byla naměkko. 
celou dobu jsem tvrdila, že mě nikdo brečet neuvidí, 
a nepodařilo se mi to. potom mě zahrnuli mnoha 
dojemnými dárečky, ale nejkrásnější bylo video, kde 
mi většina lidí z divadla něco krásného pověděla, co 
bylo spjaté s naším přátelstvím. takže nakonec se mi 
odcházelo nelehce. a taky jsem v slzách prohlásila, že 
jsem si původně myslela, jak u divadla člověk nemůže 
mít kamarády, ale že jsem nejen díky tomuto večeru 
zjistila, že to neplatí.

Byla jsi tam až tak moc oblíbená? 
tak to já nemůžu říct… ale tvářili se, že je jim líto, že 
odcházím. (smíCh)

Ale také ti ten přestup přáli, pokud vím, ne? 
určitě přáli. protože všichni znají moji osobní situaci…

Ale nevím, jestli ji znají všichni tady…
tak já to napovím… mám přítele v plzni a celou dobu 
se snažíme k sobě nějak přiblížit. tak abychom každý 
zůstali u svého oboru – můj přítel je trumpetista, hraje 
v opeře a baletu divadla j. k. tyla v plzni. takže přiblí
žení do pardubic mi všichni přáli, protože do plzně už to 
jsou jenom tři hodiny vlakem! (smíCh)

A doteď jste to měli kolik? 
sedm! sedm hodin. 

tedy takový vztah na dálku? 
no, dost po telefonu, na skypu… a když je pak člověk 
hodně času sám, chce se nějak zabavit – až jsem z toho 
začala studovat vysokou školu. (smíCh)

V té pokračuješ? 
Zatím ano. jsem ve třetím ročníku oboru kulturní drama
turgie na slezské univerzitě v opavě. ale jak jsem viděla 
lednový plán v divadle, začínám být trošku skeptická. 
ale jsou tam na mě moc milí a ví, že svoje povinnosti 
vždy nakonec nějak dodělám, byť ne vždy v časových 
možnostech. můžu dělat různé práce na dálku. 

tedy bys měla letos napsat bakalářskou práci?
ano, ale asi z toho slevím a přesunu si státnice na příští 
rok. teď je pro mě prvořadé divadlo, dobře se tu uvést, 
zvládnout to tady. a co si budeme povídat, taky myslet 
na zdraví, protože superman nejsem. byť… (smíCh) �
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Já myslel, že jsi! Působíš vždy docela energicky, 
s velkou vervou… 
jo, to jo, já často jedu nadoraz. ale v momentě, kdy už 
jsem na hranici sil, tělo řekne dost a nedokážu s tím nic 
udělat. a tomu se chci vyhnout. tak si říkám, že trochu 
polevím a začnu více odpočívat…

Jak chceš v divadle odpočívat? 
ne v divadle, ale mimo pracovní dobu samozřejmě… 
(smíCh)

té mimopracovní doby ale u divadla moc není, ne? 
nebo si to již umíš velmi dobře zorganizovat a od-
dělovat dostatečně čas divadelní od toho volného? 
umím. umím i úplně vypnout. když mám třeba i jen 
hodinku čas, jdu se někam projít, nejlépe někam do pří
rody. už jsem se naučila i trošku meditovat a jde mi to.

Ještě zpátky k těšínu: odcházet s tak velkou rolí, 
jako je manon lescaut, není tak obvyklé. co ty 
a manon? Ještě stále v tobě zůstává? 
je fakt, že jsem ještě neodtrhla tu pupeční šňůru… byla 
to totiž moc krásná práce s pavlem ondruchem. a já ho 
dokonce podezírám, že i svůj výklad už přizpůsoboval 
nejen mému hereckému naturelu, ale i k mé osobě, aby 
se mi dobře hrála, a zároveň, aby bylo vše v inscenaci 
logické i vůči nezvalově hře. takže byť jsme se trochu 
trápili nad verši, všechno plynulo dobře, nebyly žádné 
záludnosti, s kterými bych se prala. pavlík je tak skvělý, 
že nenutí herce dělat něco, co jim není blízké. ale já 
moc o svých rolích mluvit neumím…

těšínským divadlem prošel také náš lexa Postler. 
stále ještě v těšíně existuje inscenace Ferda mra-
venec? Pokud vím, lexa v ní hrál v prvním obsazení 
někdy před dvaceti lety a ty před časem taky. co je 
Ferda mravenec za zvláštní fenomén? 

ta inscenace je stará skoro stejně jako já, je asi jen o tři 
roky mladší, čímž ale nechci hanobit kolegu postlera… 
(smíCh) ale přijde mi pořád hodně vtipné, že se takhle 
setkáváme v pardubicích. ano, je to velký fenomén, 
krásná výprava, muzika, je to velmi hravé. v tom 
představení hraje jediný herec – josef bičiště, který 
hrál všechny reprízy. to je také unikum! představit si, 
že hraješ jednu roli jednadvacet let! ještě jsme oba 
hráli ve sněhurce, ta je ještě starší, dvacet tři let. taky 
je docela švanda, že když jsem začínala v těšínském 
divadle hostovat jako malá holčička, hrála jsem ve 
ferdovi mravencovi v malých rolích, jako jsou plošťátka, 
stonožky… a nikdy mě nenapadlo, že to dotáhnu 
dokonce až na berušku! (smíCh)

Vím, že kromě divadla se ráda věnuješ zpěvu a mu-
zice. V jaké zpíváš kapele? 
je to jazzové vokálněinstrumentální seskupení voctail. 
Založil ho můj táta vlastík ondruška (což je mimocho
dem v ostravě známé muzikantské jméno, takže jsem 
i ráda, že jsem tomu v pardubicích trošku unikla) už na 
konzervatoři. vydali jsme cd, hodně jsme koncertovali. 
uvidíme, co dál, protože jsme se již celkem rozprchli 
po celé republice, ale zase je to známka toho, že jsme 
úspěšní ve svých oborech. i když se nám nyní hůře daří 
se vůbec sejít. 

Je to obor, ve kterém se chceš i nadále realizovat? 
určitě. stále se učím zpívat, rozvíjet své schopnosti, 
vnímám zpěv jako jeden z prostředků, ve kterých se 
ráda vyjadřuju. pocházím z muzikantské rodiny, moje 
maminka je klavíristka, a dá se říct, že napříč republikou 
máme nějakého příbuzného snad v každém hudebním 
souboru…

Jak se tedy stalo, že tebe to odválo více k divadlu, 
když jste tak velký muzikantský klan?

s m. liŠkou jako mAnon lescAut v těŠínském divadle, foto k. dZiadková
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samozřejmě jsem prošla povinnou docházkou do klavíru, 
ale trošku jsem trpěla na to, jak jsem maličko srovná
vaná s tím, že mám rodiče muzikanty, i se svou sestrou, 
která byla vynikající na klavír. těžce jsem to nesla, až 
jsem se v pubertě zablokovala a už se mi nechtělo dál 
cvičit. v té době jsem už začala flirtovat s divadlem, 
takže pak pro mě divadlo byla jasná volba. ale když jsem 
doma nadnesla, že chci jít na konzervatoř, moji rodiče 
to totálně nezkousli a zatrhli mi to. mamka mi přihlášku 
nepodepsala, taťka mi ji podepsal teprve ve chvíli, kdy byl 
mírně ovíněn. k tomu je ještě krásná historka: když jsem 
vyhrála přijímačky, tak táta šel za vedoucí té komise, 
která sčítala hlasy, jestli by to nešlo nějak udělat, abych 
se nedostala. takže mě pak docela bavilo, když se mě 
někdo ptal, jestli jsem se tam náhodou nedostala proto, 
že jsem měla přes tátu protekci, když je jeho jméno v os
travě i na konzervatoři tak známé. to mi připadalo dost 
úsměvné. ale také jsem v té době viděla taťku jedinkrát 
v životě plakat, když jsem se tam dostala.

Až takto těžce se to u vás neslo? 
já jsem byla v té době na gymnáziu, ve kterém jsem 
mohla pokračovat… a taky se mu už vůbec nedivím, 
já bych to už tak udělala u svých dětí taky. měla jsem 
to i na maturitní stužce: „moje dítě na konzervatoř? 
nikdy!“ (smíCh) taky mi táta řekl: „ty toho jednou budeš 
litovat, to nebude za rok nebo za pět let, ale jednou 
přijdeš a řekneš: tati, tys měl pravdu!“ a já se snažím, 
aby pravdu neměl! 

už si teď taky možná přeje, aby tenkrát tu pravdu 
neměl, ne? 
jasně, že chce, abych byla šťastná!

Ale je i zvláštní, že sám na konzervatoři učí, ale tobě 
ji zakazoval… Dvojí úhel pohledu na stejnou školu.
vypadá to takové trošku pokrytecké, že? no, jak to 
říct… chtěl, aby ze mě byla slušná holka asi…

měla jsi naordinovaný jiný obor? 
ne, měla jsem akorát naordinované: „máš dost času, 
zůstaň na gymnáziu a po maturitě se rozhodneš, ale 
teď jsi moc mladá na to, aby sis určila svou budouc
nost, protože konzervatoř tě zkrátka určuje jen k tomu, 
že budeš herec.“

na závěr ještě k tvému osobnímu vztahu: Plánujete 
něco dalšího s tou tříhodinovou vzdáleností mezi 
Pardubicemi a Plzní? 
teď bych to zatím neřešila, protože martin je v plzni 
naprosto spokojený a já jsem naprosto spokojená tady, 
byť se teprve rozkoukávám. ale líbí se mi tady opravdu 
moc, a myslím si, že ty tři hodinky už nejsou problém…

takže společného času máte dostatek? 
ano. a ono to možná v něčem není ani zas tak špatné, 
když člověk má čas na svoje aktivity, potom se o to 
radši vidíme na víkend… ale neručím za to, že mi to 
takto bude vyhovovat celý život, samozřejmě. ale 
já jsem nikdy neřešila moc věci dopředu, nesnáším 
plánování, takže žiju spíš ze dne na den a uvidím, co se 
stane. (smíCh)

Děkuji za rozhovor a přeji ti, aby se ti v novém 
angažmá líbilo a dařilo se ti.  zdJ

kráceno, celý rozhovor najdete na www.vcd.cz!

PovÍDej, jaké to Bylo, kDyž jSi Byl Malý!
aneB Václav Dušek, jak ho neznáte…

v maminČině náruČi bylo vždycky 
 nejlíp. tady mi byl právě rok.

dlouho jsem toužil po motorce, tak jsem ZaČal jako tříletý s tříkolkou na hromadě 
písku ve stéblové, kde teď žiju a kam jsem se nakonec oklikou vrátil. 
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mezi osvícené podnikatele, kteří část svého 
výdělku věnují na kulturu, patří také pan JoseF 
homoláč, zakladatel firmy hradecká pekárna. 
Pekařskému oboru se věnuje již od roku 1966 
a rodinnou firmu hradecká pekárna s. r. o. vede 
od roku 1994. možná je to právě láska k časem 
prověřeným hodnotám, která ho přivedla k par-
dubickému divadlu, jež reprezentuje více než 
stoletou tradici divadelnictví ve východních 
čechách. Podpora hradecké pekárny nás těší 
o to víc, když v sousedním hradci králové také 
působí profesionální divadelní soubor, a přes-
to se pan homoláč rozhodl přispívat právě 
Východočeskému divadlu, za což mu patří velký 
dík! 

Pane homoláči, kde je prapůvod vašeho zájmu 
o pardubické divadlo?
koncem šedesátých let minulého století, kdy jsme se 
přistěhovali do pardubic, se kultura ve městě ode
hrávala pouze v jednom divadle a ve třech kinech. 
s malými přestávkami jsme se stali pravidelnými 
návštěvníky divadla, kde se nám líbí jak repertoár, 
tak celková atmosféra divadla. v posledních deseti 
letech se snažíme nevynechat žádnou premiéru. 

na premiéry máte dokonce předplatné, znáte 
tedy téměř celý náš repertoár. co byste doporu-
čil ke zhlédnutí? 
ještě nyní doznívá nádherný zážitek první prosinco
vé premiéry mezi nebem a zemí, která měla fantas
tický úspěch a mně se v letošním roce líbila nejvíc. 
je chvályhodné, že zde mohou hostovat i umělecké 
soubory jiných divadel. velkým zážitkem bylo před
stavení baletu louskáček v provedení severočeského 

divadla z Ústí nad labem, které mělo u pardubických 
diváků také velký úspěch.

hradecká pekárna si zakoupila i abonmá Pardubice 
hrají (v) hradci, které uvádí nejlepší inscenace par-
dubického divadla na prknech klicperova divadla. 
Využíváte také toto předplatné? 
pochopitelně využíváme a je o ně ve firmě velký zájem. 
dokonce každé představení pardubického divadla 
v hradeckém divadle má ve firmě svůj pořadník zájem
ců! a někteří začali dojíždět i na další představení do 
pardubic.

navštěvujete i inscenace hradecké scény? můžete 
tedy srovnávat?
svoje vůbec první divadelní představení jsem viděl 
právě v hradeckém divadle. byla to tehdy ledová 
královna s jiřinou jiráskovou v titulní roli. ale od té 
doby jsem jich viděl tak málo, že nemám možnost ani 
právo srovnávat a hodnotit rozdíly. nehledě na to, 
že každý žánr i divadlo si najde svého diváka a okruh 
svých příznivců.

Východočeské divadlo si v prosinci připomnělo 
105. výročí otevření, co byste mu popřál do dal-
ších let?
pro mé známé i ze širokého okolí, kteří navštívili před
stavení pardubického divadla, to byla vždy událost, 
na kterou se nezapomíná. ať už se jednalo o samotný 
kulturní zážitek nebo o atmosféru divadla, které je 
právem považováno za architektonický klenot.
východočeské divadlo je hodnoceno jako nejlepší 
regionální divadlo České republiky a řadí se mezi 
15 top divadel, včetně pražských, s nejvyšší diváckou 
návštěvností. to je obrovský úspěch celého kolektivu 
vedení divadla pod taktovkou pana ředitele petra do
hnala, všech herců i zaměstnanců, za kterým je třeba 
vidět jejich velký elán, pracovní úsilí i oddanost divadlu. 
do dalších let přeji divadlu hodně spokojených diváků, 
více osvícených přispívajících podnikatelů a ať je stále 
takovou chloubou a pýchou pardubic jako dosud…
 
Děkuji za rozhovor i za vaši podporu! ras

JeJich podporu potřebuJeme a děkuJeme za ni!
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zrzounka na Malé Scéně vyStřÍDal Mikuláš

předvánoční čas zpříjemnila vedle zbrusu nové komedie mezi nebem a zemí i premiéra pohádky zrzounkova 
dobrodružství. v neděli 7. prosince ji poprvé před veřejností uvedli členové studia laik, které vychovává 
mladé divadelní talenty. a novinka laiku nás opět přesvědčila, že dětí políbených múzou thálie máme vskut
ku dostatek! Za všechny jmenujme alespoň tomáše pekárka, jenž zazářil v titulní roli!
poté malá scéna patřila dětem zaměstnanců divadla, pro které zde byla připravena mikulášská besídka... ras

na děkovaČku Zdeněk rumpík poZval i své pomocnice martinu 
žáČkovou, alenu horákovou a kristýnu pleŠkovou. 

hlavní roli ZrZounka věrohodně a s naprostou přiroZeností 
Ztvárnil nadějný tomáŠ pekárek. 

Čert a mikuláŠ v podání petra Červeného a lexy postlera. 

před Čerta, mikuláŠe a anděla odvážně předstoupila 
i karolínka Špinerová, dcera petry janeČkové a ládi Špinera. 

strachu děti Zbavovala andělská tvář jany ondruŠkové. 

na Závěr už obavy opadly a větŠina dětí se s naŠí mikuláŠskou 
družinou chtěla vyfotoGrafovat.  foto j. sejkora
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herečka a v tuto chvíli maminka na plný úvazek kristinA JelínkoVá si k novoročnímu rozhovoru 
vybrala kolegu – herce a režiséra rADkA žákA, který před nedávnem ve Východočeském divadle 
režíroval komedii lenky lagronové Po pláči smích. s kým a o čem si bude povídat radek příště, se 
dozvíte už za měsíc! Anh

kristina: radku, my jsme v pardubickém divadle 
nějak podobně dlouho, viď? oba jsme „Pražáci“, 
ale ty celá ta léta do divadla dojíždíš z Prahy 
vlakem. Jak to, prosím tě, zvládáš? nemáš už 
nádražní alergii?
radek: řekl bych, že ty déle, kristino. protože si tě 
pamatuji jako kudlanku v ringu, a to jsem se tu byl 
jen podívat. a byla to podívaná! 
a víš, že alergii nemám? třeba právě pardubické 
nádraží je tak krásná budova, že se mi neomrzí. 
baví mě ten vnitřní ochoz plný velkých květin. 
když mi nejede vlak domů okamžitě, často zírám 
na mozaiku Československa na východní straně 
nádraží…, a přesto bych ty všechny hrady a zámky 
nevyjmenoval. mimochodem, dlouho jsem neviděl 
pana krychliče, snad se mu daří dobře.
 
kristina: máš nějaké vlakové rituály? umím si 
představit, co asi obvykle děláš po cestě za 
divadlem… (SMÍch) A jak se zabavuješ cestou 
zpátky?

radek: při každé cestě na „východ“, když jdu 
v praze vrchlického sady, to je ta zeleň před hlav
ním nádražím, se snažím nezapomenout pozdravit 
Woodrowa Wilsona.
proč ses smála? co bych měl dělat na cestě za 
divadlem…? učím se přece divadelní texty nebo si 
v hlavě opakuji choreografie do muzikálů. 

kristina: Přesně to jsem měla na mysli! Při 
cestách vlakem asi potkáváš zajímavé typy lidí, 
možná jsi zažil pár zapamatování hodných pří-
hod… inspiruje tě to při tvé práci? stojí nějaký 
příběh za zmínku?
radek: obráceně, kristino! spíš mě práce inspiruje 
pro situace na cestách. když se nemusím učit text 
ani choreografie, tak pracuji na hereckých techni
kách. určitě znáš stanislavského metodu herecké 
práce, vždy se mi zdálo, že ji často využíváš na jevi
šti. já nejraději procvičuji „okruh veřejné samoty“. 
cesta ve vlaku je pro to ideální. a že se mi cvičení 
daří, poznám, když zůstávám v kupé sám, přestože 
je vlak plný. lidé totiž vycítí moji koncentraci na 
samotu a jsou kupodivu ohleduplní a nikdo nepři
stoupí. chceš, kristino, na podobné téma teplou 
příhodu? … když jsme jezdili spolu s kamarádem 
a kolegou davidem novotným z jihočeského divadla 
vlakem domů do prahy a neměli jsme náladu na 
spolucestující, tak jsme si sedli v kupé proti sobě 
a na každé zastávce se vroucně dívali vzájemně do 
očí a k tomu si položili ruce na stehna toho druhé
ho. výborně to fungovalo, lidé byli taktní a nechali 
nás o samotě. jednou se nám to ale vymklo, všiml 
si toho zvídavý průvodčí, a jakmile nepracoval, byl 
u nás a stále se chtěl poznávat. david nás nakonec 
zachránil ďábelskou žárlivou scénou, a protože jsem 
nezůstal pozadu, průvodčí se vyděsil a už jsme ho 
nikdy neviděli. 

kristina: letos sis splnil svůj sen, zrežíro-
val sis na malé scéně svou oblíbenou lenku 
lagronovou. čím tě tolik uchvátila tato křehká 
dáma? 
radek: tím, že není vůbec křehká. křehké jsou jen 
její postavy, které přitom velmi často šíří pevné 
ideje. 

r. žák a k. jelíNková, Muž z kraje la Mancha, foto m. klíma

herec herci
aneb Všechno, co jste kdy chtěli Vědět, ale báli jste se zeptat…
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východočeské divadlo již mnoho let 
patří k nejnavštěvovanějším čes
kým divadlům, za což vděčí mimo 
jiné také svým věrným abonentům. 
předplatné se jako rodinné stříbro 
často dědí a o místa v přízemí či 
na prvním balkóně je každoročně 
velký zájem. abonenti však již zapl
ňují také druhý balkón, který ale 
není o nic horší. slyšet je zde díky 
výborné akustice stejně a muzikály 
podporuje nejmodernější zvuková 
technika, kterou je divadlo vybave
no. představení jsou odsud vidět 
i ve větším celku, což je právě 
u oblíbených muzikálů s tanečními 
choreografiemi výhodou.
nyní chceme upozornit na mimo
řádnou nabídku zajímavých míst 
(i v přízemí), která se po některých 
firmách v předplatném uvolnila, 
a právě ta mohou být jen vaše či 
vašich známých. pokud tedy rádi 
chodíte do divadla a občas nemů
žete sehnat vstupenky, pořiďte 
si PřeDPlAtné, které je cenově 
výhodné, zaručuje pravidelnou 
návštěvu představení bez čekání 
na vstupenky v předprodeji a navíc 
obsahuje celou řadu dodatečných 
bonusů! jestli abonmá do divadla 

již máte, pozvěte do divadla i své 
příbuzné či kamarády. příjemné 
kulturní zážitky sbližují! 
divadlo nabízí celou řadu různých 
typů abonentních cyklů – dopo-
lední od 10.00 hodin, seniorské 
od 18.00 hodin, klasické od 19.00 
hodin, speciální předplatné se 
čtyřmi divácky nejoblíbenějšími 
tituly, předplatné pro fajnšmekry 

pro náročnějšího diváka či kupó-
nové abonmá s možností volného 
výběru titulů. 
podrobnější informace o všech 
typech předplatného získáte 
v obchodním oddělení vČd, na 
tel. č. 466 616 432 nebo v sekci 
předplatné na internetových 
stránkách divadla www.vcd.cz.
 ras

kristina: Po pláči smích je vysloveně dámská 
záležitost. Fascinuje tě ženský svět? myslíš, že 
ženám rozumíš? 
radek: ne, spíš přitahuje… Člověče, možná rozu
mím blondýnkám.

kristina: Vím, že jsi sportovně založený člo-
věk. stihneš si při divadle ještě občas zahýbat 
tělem?
radek: nejvýrazněji se mimo divadlo pohybuji asi 
díky tomu vlaku, to je mezi kolínem a pardubicemi 
i 160 km za hodinu. 

kristina: Vedeš a povedeš tímto směrem i svoje 
děti? Jaký jsi otec? řekni na sebe něco!
radek: nezlob se, neřeknu. ale pro většinu dětí 
je cesta vlakem zážitek. mimochodem, jel už tvůj 
matouš vláčkem, nebo jen autem? 

kristina: matoušek miluje auta! svoji vláčkovou 
premiéru má ale teprve před sebou. na chalupě 
v krušných horách, kde vedou koleje i po hře-
benech hor, je to kouzelný zážitek! radku, snad 
můžu prozradit, že se svou partnerkou luckou 
jste v očekávání…
radek: ne! … ne, prosím. některé věci neříkám 
veřejně, aby se nepokazily. naše anežka se taky 
vždycky ptá: „můžu?“, ale nepočítá s: „ne!“  
(smíCh)

kristina: A když jsme tedy u toho počínání… 
hodláš v tom pokračovat? 
radek: v čem? … aha… (smíCh) chodím pravidelně 
za kartářkou a prozradila mi, že jich bude půltucet. 

kristina: radku, díky za tenhle veřejný pokec! 
Ať se ti daří!!!

vyberte si své místo v hlediŠti výChodočeského divadla! foto m. klíma

Předplatné na rok 2015 stále nabízí 
 zajímavá místa za zvýhodněnou cenu!
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Výročí (nejen) pro pamětníky
V novém roce oslaví narozeniny herečka, jež 
byla v 60. letech minulého století neodmyslitel-
nou součástí souboru Východočeského divadla, 
matka režiséra Petra novotného JArmilA 
DerkoVá-noVotná.

Jarmila Derková  
(nar. 4. ledna 1928)

rodačka z chropyně na kroměřížsku strávila dětství 
v ostravě, kde také v době po druhé světové válce 
začínala jako herečka, a to v ostravském divadle 
mladých. následně působila v divadle na kladně, kde 
se seznámila se svým prvním manželem režisérem 
jaroslavem novotným. brzy potom, co spolu odešli 
do brněnského svobodného divadla, se jim narodil 
syn petr.
do angažmá ve východočeském divadle přišla jarmila 
derková z královéhradeckého divadla na sklonku 
50. let a do roku 1972 zde ztvárnila řadu významných 
rolí především tragického repertoáru. byla obsazována 
většinou do charakterních rolí jako ideální představi
telka vladařek, vznešených a silných žen. jmenujme 

alespoň její marii antoinettu ve feuchtwangerově hře 
vdova capetová (1962), lady macbeth (1962), lindu 
lomanovou ze smrti obchodního cestujícího (1962), 
ibsenovu noru (1965), královnu alžbětu v schillerově 
marii stuartovně (1969) nebo bernardu v domu doni 
bernardy (1970).
v 60. letech jarmila derková působila současně 
v pražském divadle za branou otomara krejči, kde 
si zahrála např. olgu ve třech sestrách (1966) nebo 
matku v topolově světové premiéře slavíka k večeři 
(1967). krejčovu nabídku trvalého angažmá musela 
jarmila derková nakonec odmítnout, protože se nemě
la v praze kde ubytovat. Zůstala tedy v pardubicích, 
odkud však byla nucena v roce 1972 přestoupit do 
divadla v karlových varech. po třech letech odešla tzv. 
na volnou nohu a později hereckou profesi opustila 
úplně a začala se věnovat výtvarnému umění podobně 
jako její druhý manžel scénograf jiří fiala.

s paní derkovou jsem měla možnost několikrát hovořit 
po telefonu, byla velmi milá a ochotná. „rozhovor“ 
jsme nakonec uskutečnily písemnou formou, a to tou 
tradiční – po dlouhé době a s jistou nostalgií jsem 
psala rukou dopis a těšila se, až mi do schránky přijde 
odpověď…

kudy vedla vaše cesta k herectví? Jaké byly vaše 
herecké začátky?
jsem ve věku, kdy se rádo vzpomíná. Zejména na to, 
jak to všechno s vámi začalo. díky dlouhému životu si 
začátků začnete vážit. mají v sobě víru, naději, touhu 
i velkou chuť do života, o němž věříte, že bude takový, 
jaký si jej představujete. netušíte, že všechno může 
být úplně jinak a že přesto se do toho musí jít.
takže. skončila válka. skončilo totální nasazení ve 
vítkovických železárnách, během kterého jsem pozna
la bohatou kulturu ostravy. kulturní dům u každé 
šachty byl mým druhým domovem. ochotnické spolky, 
večerní představení, zpívání, tancování, koncertování 
s kluky, kterým zavřeli konzervatoř. sál byl nabitý mlá
deží a mně bylo tehdy patnáct šestnáct let. 
po válce jsem si našla zaměstnání v malé továrničce 
na výrobu přírodního papíru. chtěli mě naučit mzdové 
účetnictví. co by ne. ale jednoho dne za mnou přišla 
paní a řekla, že mne sledovala v těch kulturácích 
a že chce, abych se věnovala divadlu, které zakládá. 
divadlu mladému, složenému z mladých a pro mladé… 
a já věděla, že není nic, co bych chtěla víc! dala jsem 
výpověď a šla – proti vůli zaměstnavatele, kterému 
boženka (tak se ta dáma jmenovala) vysvětlila, že 
talentu bránit nemůže. uvěřil jí a pustil mě. první kyti
ce, kterou jsem kdy na jevišti dostala, byla od kolegů 
k mé první premiéře na cestě k profesionalitě. bylo mi 
sedmnáct let.
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dostali jsme od města ostravy 
divadélko poškozené lehkou 
bombou. opravili jsme jej, umyli, 
uklidili a pod záštitou státního 
divadla (vedeném panem ředite
lem jiřím myronem a režisérem 
Wasserbauerem) jsme začali 
činnost. hrála jsem role od žabky 
kuňkalky, zebry miramby přes krá
lovnu elišku v noci na karlštejně 
ke káče z Čerta a káči… 

V roce 1946 jste se mihla 
Pardubicemi. Jak to tehdy 
bylo s vaším angažmá ve 
Východočeském divadle?
ostravské divadlo mladých se 
začalo měnit – po dvou letech 
bylo zkrátka zeber i žabek dost. 
oldřich daněk odešel studovat 
režii, radim koval přešel do 
státního divadla a mně se zachtě
lo dospělého diváka. dozvěděla 
jsem se, že divadlo v pardubicích 
vypisuje konkurz. spolu se dvěma 
děvčaty z konzervatoře jsem 
jej udělala a ředitel divadla míla 
holub se mnou podepsal smlouvu. 
první smlouva mimo domov. bylo 
mi osmnáct pryč.
nakonec bylo ale vše jinak. 

o prázdninách jsem dostala 
dopis, že národní výbor nepovolil 
řediteli tři herečky, ale jen dvě, 
a to z konzervatoře. ředitel holub 
založil divadlo východočeského 
venkova, aby do něj uvedl herce, 
které nemohl angažovat do 
velkého divadla. půjčoval nám 
režiséra Zdeňka bittla, nákladní 
auto, štace, repertoár. hrála jsem 
v měsíci na vsi, plynových lam
pách nebo v rozkošné příhodě. 
vše nastudováno během dvou 
měsíců. byla to škola života, 
které jsem nelitovala, protože 
tak nádherný kontakt s divákem, 
životem na venkově jsem už nikdy 
nezažila.

Jak vzpomínáte na „zlatá šede-
sátá“ v pardubickém divadle? 
hrála jste nádherné role… 
V roce 1961 jste hrála Johannu 
ve světové premiéře sartrovy 
hry Vězňové z Altony, kterou 
režíroval ladislav Vymětal. V té 
době šlo o velký a odvážný dra-
maturgický počin. Jak na tuto 
inscenaci vzpomínáte? Jak ten-
krát reagovalo publikum?
hrála jsem opravdu krásné role, 

díky kterým jsem se stala zná
mou i mimo pardubice. vězňové 
z altony byla hra, jakých je 
v repertoáru divadel málo, doko
nalá hra, která se pokoušela řešit 
morálku a svědomí. tenkrát se 
nám zdálo, že i obecenstvo bralo 
hru vážně. když vzpomínám, co 
mi v době pardubického angaž
má dalo nejvíc, vracím se vždy 
k ibsenovi a jeho noře.

z pardubického divadla jste 
jeden čas „odskakovala“ do 
pražského Divadla za branou. 
kde a jak jste se seznámila 
s otomarem krejčou?
Zlatá šedesátá v pardubicích, 
vymětalovi vězňové z altony 
a seznámení s režisérem krejčou 
spolu vlastně souvisí. na altonu 
se přijel podívat režisér macháček 
a dramaturgové kraus a fencl 
z pražského národního divadla. 
ti o mně řekli krejčovi a ten mě 
pozval do prahy na pohovor. ale 
než jsme se mohli sejít, odešel 
z funkce šéfa činohry národního 
divadla, takže mi jen sdělil, že 
mě tam chtěl angažovat. ale řekl 
mi, ať počkám, že chce založit 
vlastní divadlo, kde mě bude 
potřebovat. to se uskutečnilo. 
mezi lety 1966 a 1968 jsem byla 
stálým hostujícím členem divadla 
za branou a současně členem 
východočeského divadla.

žijete v karlových Varech. 
Váš syn režisér Petr novotný 
pracuje především tady u nás 
v Pardubicích a v Praze. máte 
možnost vidět někdy jeho 
inscenace?
teď už to není tak jednoduché, 
přece jen jsme od sebe daleko. 
ale i tak se snažím sledovat jeho 
kariéru a jsem na něj moc pyšná. 
ráda bych mu i touhle cestou 
popřála vše nejlepší a hodně dal
ších úspěchů!

Anh

� jako marie aNtoiNetta ve hře vDova 
caPetová, včd 1962

� s j. kaleNou a p. skálou jako alžběta 
v iNsCeNaCi Marie Stuartovna, včd 1969

25



ZřiZovatelem vČd je statutární město pardubice
Za finanČní podpory ministerstva kultury Čr a pardubického kraje

divadelní Zpravodaj leden 2015 připravil: radek smetana design: alžběta harvanová
foto na titulní straně: p. dohnal a p. Janečková, mezi nebem a zemí, foto l. skokan 

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
email: 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


