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Vážně neVážně s herci roku 2014

hemisféry dagmar noVotné a zdeňka rumpíka

režisér milan schejbal na kunětické hoře
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Na představeNí ozNačeNá aboNeNtNí skupiNou (Např. a, b, C) rovNěž Nabízíme volNé vstupeNky k doprodeji! NeozNačeNá představeNí 
Nejsou obsazováNa předplatiteli, vstupeNky jsou po vyřízeNí hromadNýCh objedNávek určeNy k volNému prodeji.  
�l hrajeme bez přestávky  uvádí ageNtura kometa 

čerVen
městské diVadlo

poNdělí 1. 10:00  jazz dance open 2015 – danceshow     Šk
zadané vystoupení pro žáky a studenty škol. mistr světa Jazz Ballet Valery, choreografie: 
v. tereshkin (rusko), h. machová, Taneční divadlo Heleny Machové, La P en V Innovative 
Dance Platform (hong kong) a P. Tenglová-Raisová – zpěv.

úterý 2. 19:00  kejklíř z lublinu   koNeC 21:30 12. repríza a
středa 3. 19:00  duŠe – krajina Širá   koNeC 22:00 4. repríza e
čtvrtek 4. 18:30  mezi nebem a zemí   koNeC 21:25 21. repríza zadáno

sobota 6. 13:00  Ústřední kolo soutěžní přehlídky tanečních oborů zuŠ čr  

Neděle 7. 9:00  Ústřední kolo soutěžní přehlídky tanečních oborů zuŠ čr 

poNdělí 8. 16:30  beta tančí 
závěrečný pořad Tanečního centra BETA při ddm beta pardubice.

  19:00  beta tančí 

čtvrtek 11. 19:00  b. slade / každý rok Ve stejnou dobu   zadáno
osudové setkání dvou lidí – on ženatý, ona vdaná. hrají v. Freimanová a z. žák. 
 režie j. menzel. Divadlo Bez zábradlí, Praha

pátek 12. 15:00  taneční party ps hroch 
závěrečné vystoupení školního roku 2014/15 Pohybového studia HROCH při ddm beta 
pardubice.

  18:00  taneční party ps hroch 

sobota 13. 13:00  taneční party ps hroch 

  16:00  taneční party ps hroch 

poNdělí 15. 16:30  záVěrečný koncert tanečního oboru 
 zuŠ pardubice – polabiny 

  19:00  záVěrečný koncert tanečního oboru 
 zuŠ pardubice – polabiny 



úterý 16. 10:00  blázniVé nůžky   koNeC 12:45 122. repríza Šk

  17:30  mezi nebem a zemí   koNeC 19:40 22. repríza j
středa 17. 8:30  z. svěrák – j. melíšek / ať žijí duchoVé    Šk

známý filmový příběh v novém divadelním kabátě. děti na vlastní oči uvidí neuvěřitelná 
kouzla, uslyší živě hranou hudbu a zpívající i tancující loutky a herce. režie j. kraus. 
Divadlo rozmanitostí, Most

  10:30  ať žijí duchoVé     Šk

  17:30  molière / scapinoVa ŠibalstVí     s
proslulá komedie o vychytralém sluhovi, jenž stojí na straně mladých pánů proti jejich 
zkostnatělým rodičům, kteří nerespektují lásky svých synů. oženit ano, ale jen výhodně! 
a tak se scapino pokusí změnit „běh světa“… v titulní roli m. ruml, držitel Ceny thálie 
2012 pro činoherce do 33 let. režie j. Novák. Městské divadlo Mladá Boleslav

čtvrtek 18. 19:00  g. Verdi / rigoletto   přeloženo
Představení přeloženo pořádající agenturou na neděli 15. listopadu. 
 Zakoupené  vstupenky zůstávají v platnosti. Doprodej je stále možný.

pátek 19. 10:00  p. dostál – r. pogoda / Výtečníci     str. 24 –25 Šk
muzikál o maturitní třídě premiantů, kteří si užívají poslední rok studia. v jedné z rolí 
hostuje p. borovec. režie z. rumpík. Mladé divadelní studio LAIK

  19:00  besídka 2015 
kultovní Divadlo Sklep se svým stále stejným, přesto však vždy jiným představením.

poNdělí 22. 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

  18:00  lháři   koNeC 20:30 18. repríza z
úterý 23. 10:00  králoVa řeč   koNeC 12:30 29. repríza Šk

  17:00  zojčin byt    str. 22 –23 derniéra koNeC 19:00 20. rep.  l
středa 24. 10:00  charleyoVa teta   koNeC 12:30 53. repríza Šk

  19:00  kaVkazský křídoVý kruh   koNeC 21:30 14. repríza b
čtvrtek 25. 10:00  k. čapek – j. čapek / ze žiVota hmyzu     Šk

alegorická hra o lidských ctnostech i nectnostech, která vás zavede do světa běžnému 
člověku vzdáleného. režie z. rumpík. Mladé divadelní studio LAIK

  19:00  jméno růže    str. 22 –23 derniéra koNeC 21:25 30. rep.  V
Náhradní termín za zrušené představení 29. dubna. Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti.

úterý 30. 19:00  duŠe – krajina Širá   koNeC 22:00 5. repríza f



malá scéna Ve dVoře

středa 3. 19:00  kdo se bojí Virginie woolfoVé?   koNeC 21:15 9. repríza b2

čtvrtek 4. 19:00  koncert saVille row 
završením letošního cyklu koncertů pořádaných agenturou Pardubický bigbeat včera a dnes 
je vystoupení brněnské kapely Saville Row hrající repertoár slavných rockových velikánů. 

pátek 5. 19:00  jeptiŠky   koNeC 21:20 46. repríza

sobota 6. 18:00  mrzák inishmaanský   koNeC 21:10 27. repríza u1

Neděle 7. 19:00  apartmá hotelu plaza    str. 22 –23 derniéra koNeC 21:15

poNdělí 8. 10:00  tučňáci na arŠe    koNeC 11:10 7. repríza Šk

úterý 9. 16:00  ťuk ťuk, je někdo doma? 
autorská hra dětské skupiny Chceme slyšet tvůj hlas mezinárodní organizace Lumos, 
která se věnuje ochraně práv dětí. Vstup volný.

poNdělí 15. 8:30  pochodem ťap! aneb zVířecí pohádka o cestě domů   Šk
Co se stane, když se zvířátka v zoo rozhodnou, že se vrátí zpět do afriky… Pohadlo, Praha

  10:00  pochodem ťap! aneb zVířecí pohádka o cestě domů   Šk

  19:00  hemisféry     str. 8

Nejen zpívaný večer D. Novotné a Z. Rumpíka a jejich hostů. 

úterý 16. 19:00  kdo se bojí Virginie woolfoVé?   koNeC 21:15 10. repríza f1

poNdělí 22. 10:00  tučňáci na arŠe    koNeC 11:10 8. repríza Šk

  19:00  po pláči smích    koNeC 20:20 16. repríza a2

čtvrtek 25. 10:00  r. bellan / normální debil   Šk
„průšvihácké“ příhody z dospívání autora. režie r. bellan j. h. uvádíme v cyklu INprojekty.

úterý 30. 19:00  kdo se bojí Virginie woolfoVé?   koNeC 21:15 11. repríza a
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kunětická hora

Neděle 7. 16:00  o. sekora – j. turek / ferda mraVenec 
pohádka plná dobrodružství slavného hrdiny. režie j. galin. Docela velké divadlo, Litvínov

pátek 12. 20:30  limonádoVý joe   VEřEJNá gENERáLNí ZKOušKA Vg
sobota 13. 20:30  limonádoVý joe   i. premiéra p1
Neděle 14. 20:30  limonádoVý joe   ii. premiéra p2
čtvrtek 18. 20:30  limonádoVý joe    3. repríza

pátek 19. 20:30  limonádoVý joe    4. repríza

sobota 20. 20:30  limonádoVý joe    5. repríza

úterý 23. 20:00  Věra ŠpinaroVá a adam paVlík band 
koncert stálice naší populární a rockové hudby, která se pro svůj sytý hlas a temperamentní 
vystupování stala jednou z nejoblíbenějších českých zpěvaček.

středa 24. 20:00  szidi tobias & band 
koncert jedinečné slovenské zpěvačky a herečky s nepřehlédnutelným odstínem hlasu 
a autentickým, ležérním projevem, která mistrně proplouvá mezi různými hudebními žánry. 

pátek 26. 20:30  limonádoVý joe    6. repríza

sobota 27. 20:30  limonádoVý joe    7. repríza

Neděle 28. 20:30  limonádoVý joe    8. repríza

Včd V čerVnu na zájezdech

středa 17. 19:00  jeptiŠky   dVůr králoVé nad labem

poNdělí 29. 18:30  ze žiVota hmyzu   rychnoV nad kněžnou (Festival poláčkovo léto)

Včd V čerVenci na zájezdech

středa 1. 19:30  cabaret   rychnoV nad kněžnou (Festival poláčkovo léto)

pátek 3. 19:30  králoVa řeč   rychnoV nad kněžnou (Festival poláčkovo léto)

změNa programu vyhrazeNa
popisky jedNotlivýCh iNsCeNaCí NalezNete Na NásledujíCí straNě �



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.

d. goggin / jeptiŠky
muzikálová komedie za branami kláštera… hrají j. janouš
ková, p. janečková, d. Novotná, m. sikorová a j. ondruško
vá nebo p. tenorová j. h. režie l. olšovský j. h.

a. schnitzler  str. 10 –11
duŠe – krajina Širá 
tragikomedie o partnerských vztazích, o manželství, 
lásce a nevěře, ale především o duši, která je nám často 
neznámou pevninou. v hlavních rolích m. Němec j. h. 
a p. janečková. režie r. lipus j. h.

jiří brdečka – jan rychlík – Vlastimil hála / limonádoVý joe   str. 7 –8
Česká hudební parodie westernů z Divokého západu. limonádový joe má i u nás přesnou mušku, zářivý úsměv 
a krásný hlas tenora. popíjí jen kolaloku, alkoholu se nedotkne. bojuje proti padouchům divokého západu, kteří se neštítí 
těch nejhanebnějších zločinů, a hájí nový spravedlivý svět. V titulní roli Josef Pejchal. Režie Milan Schejbal j. h.

e. albee / kdo se bojí V. woolfoVé?
Nesmírně dráždivá sonda do manželských vztahů plná 
neočekávaných dějových zvratů, smutku i humoru. hrají 
j. janoušková, j. kalužný, j. ondrušková a j.  pejchal. 
režie p. Novotný.

u. hub / tučňáci na arŠe
úsměvný biblický příběh v klauniádě o třech tučňácích. 
hrají v. macková, j. ondrušková, p. borovec a l. Špiner. 
režie m. pecko j. h. 

i. b. singer / kejklíř z lublinu
divadelní ztvárnění světoznámého románu o muži, 
jemuž je jeho vlastní život malý. v titulní roli m. mejzlík. 
režie m. pecko j. h.

u. eco – c. j. frankl / jméno růže
středověká mysteriózní detektivka s prvky thrilleru!  
v hlavních rolích j. kalužný, j. hyhlík a p. borovec. 
režie p. kracik j. h.

j. kander – f. ebb – j. masteroff / cabaret
milostný příběh a zábavná kabaretní čísla na pozadí 
významných dějinných událostí. v hlavních rolích 
m.  sikorová, l. Špiner a j. pejchal. režie p. Novotný.

d. seidler / králoVa řeč
dramatický příběh státníka, který překonal hendikep 
a nedůvěru v sebe sama. 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 
a p. borovec. režie p. Novotný.

l. lagronová / po pláči smích 
intimní hra plná nečekaného humoru, očekávaného 
pláče a obnažených duší. hrají p. janečková, l. zbranko
vá j. h., d. Novotná a l. vlášková. režie r. žák j. h.

b. brecht / kaVkazský křídoVý kruh 
legenda o odvaze, lásce a spravedlnosti uprostřed dě
jinných proměn. v hlavních rolích v. macková a l. Špiner. 
režie p. Novotný.

p. Valentine / mezi nebem a zemí 
romantická komedie o soužití dvou světů. v hlavních 
rolích p. janečková, p. dohnal, m. sikorová a p. borovec. 
režie k. dušková j. h.  

PREMIéRA:

HRAJEME:

p. pörtner / blázniVé nůžky 
kriminální interaktivní komedie z prostředí kadeřnického 
salónu. hrají p. janečková, d. Novotná, p. dohnal, 
a. postler, l. Špiner a j. leflík j. h. režie p. Novotný.

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.

m. bulgakov / zojčin byt 
vtipná, byť nelítostná groteska z dob, kdy mít vlastní 
ložnici byl protiprávní luxus. v hlavních rolích j. janouško
vá, a. postler a m. mejzlík. režie j. klimsza j. h.
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již 13. června se váš oblíbený amfiteátr na 
kunětické hoře promění v arizonskou prérii, do 
které vjede neochvějný strážce zákona a milovník 
kolaloky, idol všech žen limonádový joe. ztvární 
ho josef pejchal, jeho milou winnifred v alternaci 
Veronika macková nebo martina sikorová, její 
ženský protipól tornádo lou jana ondrušková, 
horáce hogafoga ladislav Špiner a douga 
badmana v alternaci petr dohnal a milan němec. 
nebude samozřejmě chybět ani dívčí taneční 
a pěvecká company a rovněž řada pistolníků. 
mezi ně vás již nyní zve režisér inscenace milan 
schejbal. 

limonádový joe je divákům notoricky známý 
především díky filmu oldřicha lipského. byl to již 
dříve také tvůj oblíbený film? 
ano, patřil k mým nejoblíbenějším pro svůj specifický 
„český“ humor, inteligentní nadsázku a vynikající 
komediální herecké výkony.

jak se může režisér vypořádat právě s tak zná
mou látkou, u které diváci přece jen mají určitá 
očekávání a těší se na scény a „hlášky“, které 
znají z filmu? poznají diváci svůj oblíbený film, 
nebo uvidí spíše jinou hru? 
Vyrovnat se s fenoménem tak kultovního filmu, 
jakým v čechách limonádový joe bezesporu je, 
není snadným úkolem. i v běžné řeči jsou často 
citovány tzv. hlášky z tohoto filmu, nejpopulárnější 
písničky zná snad každý. ne každý ale ví, že filmový 
scénář vznikl podle divadelní hry (a úplně prvotně 
románu) jiřího Brdečky. a tato divadelní předloha 
prošla navíc časem několika proměnami a ne vše, co 
obsahuje, se pak objevilo v samotném filmu. naše 
adaptace pro kunětickou horu vychází z obou verzí, 
tj. jak divadelní, tak filmové. snažíme se, aby divák 
nebyl ochuzen o nic podstatného, co nabízí film, 
a zároveň mu chceme nabídnout některé překvapi-
vé motivy, které se ve filmu neobjevily. a to včetně 
několika písní.  �

PRáCE V PLENéRu Mě VžDyCKy LáKALA, 
říKá REžISéR MILAN SCHEJBAL
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máš rád westerny? ať již v knižní nebo filmové 
podobě? 
musím se přiznat, že v knižní podobě mě westerny 
nikdy ani jako malého kluka nijak neuchvátily. na 
druhé straně jsem ty filmové vyhledával a snažil 
jsem se, aby mi žádný nový neunikl.

limonádový joe je mimo jiné parodií klasických 
westernů. jaké máš zkušenosti s žánrem parodie?
obecně se dá říci, že miluju humor, a to i humor na 
jevišti. a k humoru samozřejmě neodmyslitelně patří 
i žánr parodie. mám rád ovšem takový humor, který je 
inteligentní a vynalézavý. rád jsem například inscenoval 
komedie s výrazně parodickými prvky jako např. Hrobka 
s vyhlídkou, Do hrobky tanečním krokem normana 
robbinse nebo otela z ostrova susaku miro Gavrana. 

limonádníka uvedeme nejprve na kunětické hoře, 
až poté v divadelním sále. proč je to podle tebe 
vhodná hra právě do přírodního prostředí amfi
teátru kunětické hory? 
podle mě amfiteátr kunětické hory skýtá řadu možnos-
tí, jak limonádového joea inscenovat ve velké škále 
tzv. exteriérového prostředí. pokoušíme se zde vybudo-
vat paralelně jak trigger Whiskey saloon, tak i kolaloka 
Bar či hřbitov a podobně. pevně doufám, že dojde i na 
prérii, fata morgánu a samozřejmě na živého koně… 

Viděl jsi na „kuňce“ již nějaká představení? 
Zhlédl jsem zde inscenace Cikáni jdou do nebe, sen 
noci svatojánské a Baladu pro banditu, které byly 

dle mého názoru všechny zdařilé. Velkým divadelním 
zážitkem byl pro mě především sen noci svatojánské. 

práce v plenéru je přece jen trošku jinou disciplí
nou než režie v temném divadelním sále. jaké s ní 
máš zkušenosti a čím tě láká? 
práce v plenéru mě vždycky lákala pro svou jedineč-
nost a jasně daná specifika. ještě jako student jsem 
inscenoval s naším amatérským souborem anebdivadlo 
několik letních inscenací na zámku Hrubý rohozec 
u turnova (oklamaní aneb předvečer tříkrálový, sluha 
dvou pánů, stará historie a další), často vzpomínám na 
skvělou práci na starém purkrabství pražského hradu, 
kde jsem v rámci letních shakespearovských slavností 
režíroval první inscenaci překladu martina Hilského 
Zkrocení zlé ženy s tomášem töpferem a janou 
paulovou v hlavních rolích. 

přijede joe na kuňku na bílém koni? 
jak jsem již podotkl, pevně věřím, že přijede, pevně 
věřím, že kůň bude bílý, a pevně věřím, že z něj před-
stavitel limonádového joea pepa pejchal nespadne. 

a dal by sis raději spolu s joem kolaloku, nebo 
spolu s horácem a dougem pořádnou whiskey? 
to podle nálady. nestraním se ani jednoho, ani dru-
hého, nemám v tomto směru žádná omezení. jen 
s Whiskolou bych měl asi problém…

tak tedy: padouch nebo hrdina, všechno jedna 
rodina! Vzhůru na kuňku! zdj

půlkulatý večer dagmar noVotné a zdeňka rumpíka 
s jejich zpívajícími hosty. V pondělí 15. června na malé 
scéně ve dvoře jen tak pro radost!

To takhle sedíme po nějakém představení a jen tak 
mimochodem si říkáme, jestli si nezopakujeme nějakou 
oslavu v klubu, tradičně po pěti letech. Nadechli jsme 
se, že tedy ano, ale v tom kde se vzal, tu se vzal Pavel 
Novotný a svým typickým hlasem povídá: „Udělejte si 
benefici.“ My jsme se na něj oba udiveně podívali, pak 
na sebe, nevěřili jsme svým uším, ale nakonec řekli ANO! 
A od toho okamžiku nastaly starosti: co + proč = jak. 
A o to „jak“ se nestaráme. (Vzoreček herectví.)
Zkrátka bychom chtěli, aby to byl večer příjemný, poho-
dový a zábavný, a to nejen pro diváky, ale i pro nás, večer 
vyprávění, zpívání, vzpomínání a historek. Všichni jste 
srdečně zváni. Prostě, přijďte pobejt!
PS: Jo, a abychom nezapomněli, chceme poděkovat naše-
mu kolegovi a zároveň řediteli divadla Petru Dohnalovi, 
že nám důvěřuje a tento večer nám umožnil.

Dáša Novotná a Zdeněk RumpíkZ.
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V sobotu 25. dubna nás náhle opustil dlouholetý 
inspicient Východočeského divadla, příležitost-
ný herec a především skvělý člověk a kamarád 
jindřich kratochVíl, který téměř celý svůj 
život zasvětil divadlu, jež tolik miloval. připomeňme 
si osobnost, která bude navždy patřit do historie 
pardubického divadla i našich srdcí.

jindřich kratochvíl, všemi nejen v divadle oslovovaný 
kráťa, se narodil 15. srpna 1943 v pardubicích, kde 
vystudoval gymnázium. Ve studiu však dále nepokra-
čoval a ihned po maturitě v roce 1961 nastoupil jako 
inspicient do Východočeského divadla, jehož prkna 
mu byla blízká už od klukovských let, kdy zde ztvárnil 
několik dětských rolí. 
„Začínal jsem tady v divadle jako desetiletý kluk 
v roce 1953 v maryše, na jeviště mě vytáhl pan 
režisér Zdeněk Bittl. ještě v té sezóně jsem hrál 
v obrácení ferdyše pištory pikolíka a v tvrdohlavé 
ženě jeníka. takže i dvakrát za sezónu jsem měl 
premiéru. samozřejmě, že ještě dnes bych mohl mé 
repliky přeříkat, ale to už není tak důležité. pak jsem 
se snažil dostat na školu, ale na talentové zkoušky 
jsem se nedokázal připravit tak, jak si to předsta-
vovali páni profesoři z přijímací komise. poprvé 

v roce 1960 mi doporučili, abych si udělal dělnickou 
praxi, a tak jsem na rok nastoupil do Geodezie jako 
měřičský pomocník. avšak ani na druhý pokus mě na 
školu nevzali. prošel jsem tedy konkurzem na eléva 
do hradeckého divadla, kde bylo jedno volné místo, 
ale bohužel si to herec, který měl odejít, během 
prázdnin rozmyslel a v divadle zůstal. tehdejší 
ředitel pásek mi doporučil, abych šel do mostu, kde 
byla elévská škola. V pardubickém divadle se však 
uvolnilo místo inspicienta po panu šnelcrovi, který 
odešel do důchodu. Zkusil jsem tedy tuto cestu, 
„vyučil“ jsem se u Zdeňka nováka – to byl vynikající 
inspicient a ještě lepší figurkář (herec malých rolí). 
práce mě nadchla a tak jsem u této profese zůstal,“ 
tak vzpomínal na své začátky při oslavě padesáti let 
u pardubického divadla. 
Východočeskému divadlu zůstal jindřich kratochvíl 
věrný až do konce svých dnů, do důchodu sice odešel 
v roce 2005, ale s divadlem i nadále spolupracoval 
ať už jako inspicient, či jako herec menších rolí. 
naposledy ho diváci mohli vidět 21. dubna při derniéře 
hry Dvanáct rozhněvaných mužů, která byla i dernié-
rou jeho života.

kráťo, nikdy na tebe nezapomeneme! ras

POZDRAV DO DIVADELNíHO NEBE

j. kratoCHVíl V roCe 2009 při přeBírání pamětní meDaile ke 100. Výročí oteVření VčD, foto m. klíma
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PREMIéROVé MOMENTKy 
8. května se na jevišti městského divadla konala slavnostní premiéra tragikomedie duŠe – krajina Širá 
významného rakouského dramatika a lékaře arthura schnitzlera. stejně jako autor hry se pardubickému publiku 
poprvé představil i režisér radovan lipus, s nímž se vedení divadla na spolupráci domlouvalo více než deset 
let. a trpělivost a vytrvalost se divadlu vyplatila! Vznikla inscenace plná velkých hereckých výkonů a působivé 
scénografie. navíc se v ní po letech na pardubická divadelní prkna v hlavní roli znovu postavil několikanásobný 
nejoblíbenější herec VčD milan němec – a návrat to byl skutečně ve velkém stylu! 
následující fotogalerii ze zákulisí popremiérových oslav přijměte jako pozvánku na některou z repríz… ras

p. janečkoVá jako eVŽenie a Z. BittloVá CoBY anna meinHolDoVá-aiGneroVá, foto j. faukner

10



přeDstaVitel HlaVní role milan němeC s luDmilou 
meCeroDoVou a její DCerou annou HlaVáčkoVou, která jiŽ 
téměr DVa rokY přispíVá Do našeHo DiVaDelníHo ZpraVoDaje.

Veroniku maCkoVou přijeli Z moraVY poDpořit její roDiče, 
kteří moHli Být na sVou DCeru HrDí!

reŽisér insCenaCe raDoVan lipus (VpraVo) s jiřím nekVasilem, 
řeDitelem nároDníHo DiVaDla moraVskosleZskéHo V ostraVě, 
a sCénoGrafem petrem matáskem.

josef láska se sVou přítelkYní, Herečkou příBramskéHo 
DiVaDla a. DVořáka eliškou DoHnaloVou.

raDoVan lipus poprVé praCoVal nejen s parDuBiCkým souBo-
rem, ale také s kostýmní VýtVarniCí Ha tHanH nGuYen.

autor HuDBY miloš orson štěDroň s ViolonCellistkami 
ZuZanou roBoVou a aneŽkou noVákoVou, které V insCenaCi 
ŽiVě Hrají. foto j. sejkora
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nad diktafonem v divadelním klubu jsem se 
tentokrát sešla s nejoblíbenější herečkou 
martinou sikoroVou a nejoblíbenějším hercem 
ladislaVem Špinerem, vítězi divácké ankety za 
rok 2014. zatímco láďa soustředěně bořil mýty 
o ukecaných ženách, martina toho na sebe tolik 
neprozradila, možná protože u rozhovoru, který 
jsme spolu vedli po poledni, obědvala. celé naše 
povídání by jistě vydalo na speciální číslo zpravo
daje a některé části by byly zcela určitě nepubliko
vatelné. zde tedy alespoň „best of“ našeho exklu
zivního (a zNačNě NeFormálNího – varováNí red.) rozhovoru:

jaký to je pocit být nejoblíbenějším? jak jste se 
cítili, když jste to zjistili?
láďa: mně se chtělo strašně čůrat…
(já a martiNka vyprskNeme smíChy.)

počkej, láďo, ty jsi tady v divadle osmou sezónu? 
a vyhrál jsi sedmkrát… takže jsi nejoblíbenější 
hned od začátku!
láďa: no… prostě přišel, viděl, zvítězil! (smíCH) Úplně 
od začátku ne. když jsem přišel, byl tu ještě milan 
němec, ten vyhrál. pepa pejchal byl druhej a já třetí. 
a pak jsem nějak vylez’ na to první místo a už jsem 
nějak neslez’. (smíCH)

jak dlouho si myslíš, že to takhle může pokračovat?
láďa: to už pokračovat nebude… teď se vrátí milan 
němec, je tu pepa láska a péťa Borovec… ono je 
to hlavně o rolích. ale nevím, třeba to bude! péťa 
(janečkoVá, partnerka láDi – poZn. reD.) byla nejoblíbenější 
deset let za sebou, takže mám ještě vlastně co 
dohánět! ještě aspoň tři roky! milí diváci, prosím, 
dejte mi ještě aspoň tři roky!
martina: já jsem tady jedenáctou sezónu. Za tu 
dobu jsem si pečlivě budovala okruh známých, kteří 
mi musí posílat hlasy…

takže moment, těch 452 hlasů… (smíCH)
láďa: no jasně, to psala už od prvního září! každej 
večer si řekla, že napíše dva a těch padesát, že už jí 
lidi dají! (smíCH) nééé, to byla legrace!
martina: na začátku jsem z toho byla asi v rozpa-
cích a nevěděla jsem, co to ocenění pro mě znamená. 
pak jsem nad tím přemýšlela. nejdřív jsem si právě 
říkala, kolik hlasů z toho jsou hlasy mýho dědečka, 
mojí tety atd. (smíCH) pak mě při představení napadlo, 
že 450 hlasů je vlastně plné divadlo. a uvědomila 
jsem si – kdybych teď stála na jevišti a všech těch 
450 lidí mi řeklo: „Hele, ty jsi moje oblíbená herečka!“ 
– tak to je fakt husté! no, myslím, že víc než polo-
vinu jsem těma známýma zaplnit nemohla! (smíCH) 

VážNě, ALE ČASTěJI NEVážNě S VíTěZI HERECKé 
ANKETy MARTINOu SIKOROVOu A LáďOu šPINEREM
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a sama jsem si teda ani jeden hlas neposlala!
láďa: to já jsem stál s nažhaveným železným 
 pohrabáčem nad péťou janečkovou a ona každej 
večer psala moje hlasy! trpěla, protože chtěla, abych 
i já psal jí, ale já se na to vykašlal, a proto byla 
druhá, že jo.
(vŠiChNi se smějeme.)
martina: ještě mě napadlo, jak na plese taháme 
anketní lístek z té skleněné koule, že bych opravdu 
vytáhla hlas od pana miroslava sikory…, což je můj 
děda! (smíCH)
láďa: no jo, ty to máš dobrý, že máš rodinu! my 
s péťou už rodinu nemáme, tak můžeme jen doufat… 
a pak teda stojím nad tou petrou – to máš jak na 
základce! jako bys byla po škole a dostala 388x 
napsat ladislav špiner! (smíCH)

oba jste se už setkali s cenou thálie – martina 
v širší nominaci, ty, láďo, máš thálii dokonce 
doma. těžko můžeme takové ceny srovnávat, 
ale přesto se zeptám – které z nich si víc vážíte 
nebo která vám udělala větší radost?
láďa: Divácká anketa, to jsou lidi, kteří chodí na 
nás sem do divadla. a jejich uznání si samozřejmě 
člověk nesmírně váží. kdyby nebylo diváků, nemáme 
pro koho hrát. thálie je něco úplně jinýho, je to 
odraz názorů lidí od fochu, poděkování odborníků 
za dobrou práci. Hodně jsem si vážil nominace za 
mefista, možná i víc než thálie, kterou jsem dostal 
ve 33 letech. kdybych měl porovnat, čeho si vážím 
víc, určitě bych měl teď říct, že divácké ankety. 
oběma oceněním bych dal nakonec asi stejnou váhu, 
obě jsou pro mě důležitý… trochu jsem se do toho 
zamotal, ale to nevadí, ať si z toho každej vezme, co 
chce. (smíCH)
martina: já se do toho zamotávat nebudu a řeknu, 
že momentálně je pro mě ta divácká anketa cennější.
láďa: a protože jsi teď řekla tady to, příští rok budeš 
mít o deset hlasů víc. Zatímco já jsem si teď naštval 
minimálně dva diváky! (smíCH)
martina: já s tím počítám a předem děkuju! (smíCH) 
ne, vážně, pro mě je nejcennější pocit, když odchá-
zím z představení a vím, že mě samotnou to bavilo 
a že to bylo fajn. a pak je samozřejmě příjemný, když 
ještě navíc někdo jiný řekne: „Hele, ale mě to taky 
bavilo!“ jééé! a teď doufám, že jsem si nenaštvala 
dva porotce z thálií! (smíCH)
láďa: Celou Hereckou asociaci sis naštvala! (smíCH) 
teď budu za blbce já! samozřejmě, že jsem za to 
každej rok rád… člověk si může gratulovat, v jakým 
divadle je, jací diváci tu jsou a jaký kolegy tady má. 

oba máte za sebou zkušenost s novým režisérem 
při práci na inscenaci schnitzlerovy hry duše – 
krajina širá. jaký na vás udělal hostující režisér 
radovan lipus první dojem?
láďa: Velmi chytrej pán, co to má v hlavě moc dobře 
srovnaný, je to chodící encyklopedie, kam se hrabe 
Google! Zatím jsem s ním nikdy nepracoval, ale bavilo 

mě to, a působí na mě velmi dobře, bohužel zkoušení 
bylo komplikované, jinak bychom si ho užili ještě víc. 
Vymyslel jsem strašnou kravinu a on to vzal, tak uvi-
díme, co z toho bude… možná víc kravin! (smíCH)
martina: první dojem? mě napadá slovo gentleman. 
a to úplně se vším, co se pro mě s tímto slovem pojí. 
asi bych to nejlíp přiblížila větou z my fair lady: 
„ten se ke květinářce chová jako k vévodkyni.“  nebo 
takhle nějak to péťa janečková alias líza říkala. 
jenže to není jen první dojem, takhle ho vidím i teď 
po premiéře.
láďa: Zatím mi připadá, že je to velmi nekonfliktní 
typ. je to milej člověk a hlavně chytrej – prostě 
myslivna – ví, o čem mluví, a ví, co chce dělat. Což se 
u některých režisérů někdy nestává. 
martina: a jsem fascinovaná tím, že nevlastní mobil-
ní telefon! to je bomba!
láďa: mě prostě baví! a už mlčím!

pracujete ještě na něčem mimo zkoušení tady 
v divadle? co třeba nějaká režie, láďo?
láďa: tak na tom se pracuje – doma a v klidu. Zatím 
s tím nikoho neotravuju. ale teď si čtu jednu hru 
už asi popáté. moc se mi líbí… (tváří se tajemNě) je od 
stejného autora jako hra, co už jsem tady dělal… 
Hrajou tam čtyři lidi…
martina: aby tě někdo nepředběhl! já teď kromě 
divadla nic neplánuju. teda kromě toho vdát se a mít 
děti… (smíCH) ale na tom se asi tak úplně přímo pra-
covat nedá. (smíCH)
láďa: no tak na dětech jó… a kvůli dětem se vdávat 
nemusíš. oni jsou spokojený, když mají mámu a tátu. 

na co byste se závěrem zeptali jeden druhého? 
martina: na co bych se ho zeptala? … já nevím, 
možná bych se ho radši ani na nic neptala… (smíCH)
láďa: mohli bychom udělat na malé scéně show ládi 
špinera! to bych si tě pozval do křesílka…
martina: pěkně by mě vydrtil! (smíCH)
láďa: tak takhle ty chceš hrát divadlo… Hmmm. 

tak abychom to nějak ukončili! můžete si třeba 
navzájem poblahopřát… (smíCH)
martina: já ti, láďo, přeju do příští sezóny, ať si péťa 
hlavně neunaví ruku.
láďa: (smíCH) já myslím, že už bys radši neměla nic 
říkat, martinko… (smíCH)
martina: (smíCH) ale já myslím od toho psaní anket-
ních lístků!
láďa: já to chápu, naprosto přesně! (smíCH) já ti 
teda, martinko, přeju, aby… se ti taky neunavila ruka. 
(smíCH) néé, přeju ti, aby to v divadle bylo dál, jak to 
je, aby ti tu bylo pořád krásně!

a já vám přeju (a koneckonců i sobě), ať si může
me ve stejné sestavě popovídat i příští rok! anh

kráceno, kompletní Verzi rozhoVoru 
si můžete přečíst na www.Vcd.cz.
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POHáDKOVé ODPOLEDNE V DIVADLE

Východočeské divadlo ani v příští divadelní sezóně 
nezapomene na své nejmenší diváky, pro které opět 
připravilo pohádkoVé předplatné se čtyřmi no-
vými pohádkami. Hracími dny budou tradičně neděle 
od 15.00 hodin a pondělí od 17.00 hodin
pohádkový abonentní cyklus v sezóně 2015/16 
zahájí zbrusu nové představení královéhradeckého 
Divadla Drak a do třetice všeho…, které uvede 
hned tři pohádky najednou. Děti si v podání starého 
orchestrionu vyslechnou příběhy o třech přadlenách, 
otesánkovi a obušku, hýbej se! 
následovat bude zábavný pohádkový muzikál 
princové jsou na draka, jenž vznikl v koprodukci 
pražského Divadla pohádek a libereckého Divadla 
f. X. šaldy. Děti jistě potěší divadelní  zpracování 
slavné televizní pohádky s písničkami Zdeňka 
svěráka a jaroslava uhlíře. kdo by neznal jejich hity 
jako Dělání, dělání, všechny smutky zahání; Hlupáku, 
najdu tě či statistika nuda je, které si se svými 
ratolestmi budete moci společně zazpívat. 
třetím titulem bude humorné a zároveň poetické 
představení pražského Divadla metro ulice plná 
kouzel, které originálně využívá prvky černého diva-
dla, tanec i pantomimu. Děti se na konci představení 
seznámí s technikou černého divadla a na chvilku se 
budou moci stát i hercem na jevišti. 

předplatné pak uzavře muzikálová pohádka na 
motivy Boženy němcové čertův švagr nastudova-
ná pražskou Divadelní společností julie jurištové. 
Známý příběh hodného mládence petra, jehož zlá 
a vypočítavá macecha vyžene z domu a který se 
po sedmi letech vrací z pekla na zem, jistě strhne 
všechny malé divadelní nadšence.
„předplatné pro nejmenší diváky nabídne v příští 
sezóně pestrou čtveřici pohádkových inscenací. při 
výběru jsem se tentokrát soustředila na rozmani-
tost, proto jsem do našeho „čtyřlístku“ pohádek 
zařadila kromě hravých a veselých pohádkových 
činoher a muzikálů i fenomenální černé divadlo, které 
nás zavede do světa kouzel a fantazie úplně jinými 
divadelními prostředky. Věřím, že právě pestrost 
našich pohádek probudí v dětských divácích náklon-
nost a lásku k divadlu a pro dospělé se stane ná-
vštěva divadla s jejich ratolestmi neopakovatelným 
kulturním zážitkem,“ láká na předplatné manažerka 
dovozů a pronájmů lucie kopecká.
prodej pohádkového abonmá byl již zahájen, stá-
vajícím majitelům předplatného místa rezervujeme 
do pátku 18. září. první představení tohoto cyklu se 
uskuteční 25. října. předplatné lze zakoupit nejen 
v předprodeji divadla, ale i on-line na www.vcd.cz.
 ras
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11 dní, 64 národních expozic, přes 500 živých akcí na více než 
100 lokacích v centru prahy a 50 000 návštěvníků – to vše slibuje 
Xiii. ročník mezinárodní přehlídky pražské Quadriennale, 
jenž proběhne od 18. do 28. června. 
pražské Quadriennale již od roku 1967 mapuje a představuje 
nejnovější trendy scénografie i architektonické práce s divadel-
ním prostorem. jde o největší světovou akci zkoumající oblast 
scénografie v celé její šíři – od scénického umění, přes kostýmní, 
světelný a zvukový design až po nové scénografické přístupy jako 
site-specific, pouliční performance a mnohé další. Bližší informace 
naleznete na www.pq.cz.
pokud byste chtěli přehlídku pQ 2015 navštívit, máte nyní 
jedinečnou šanci získat 50% slevu! stačí jen na hlavní pokladně 
Colloredo-mansfeldského paláce předložit vstupenku do Východo-
českého divadla z období od 1. února do 27. června, čímž získáte 
zmiňovanou slevu na jednodenní vstupné na pQ 2015!  evr – ras

na internetovém kulturním portále www.scena.cz se 
již několik let pravidelně pořádají nethovory – živé 
online rozhovory s různými osobnostmi z prostředí 
divadla. V květnu proběhl už 700. díl, jehož se účastnila 
operní diva Dagmar pecková. Ve středu 10. června 
v 17.00 hodin se do pomyslného „křesla pro hosta“ za 
počítač usadí další Dagmar, která umí zpívat – členka 
pardubického souboru dagmar noVotná. její kvality 
letos ocenilo i kolegium Cen thálie, které ji zařadilo 
do širší nominace na Cenu thálie 2014 za mimořád-
ný jevištní výkon v operetě, muzikálu či ostatních 
hudebně-dramatických žánrech, a to za ztvárnění role 
fräulein schneider v muzikálu Cabaret. 
Dáša nastoupila do Východočeského divadla v roce 
1986, za těch bezmála třicet let v jednom angažmá 
zde odehrála nespočet velkých i menších rolí, z nichž 
připomeňme alespoň Denisu v mam’zelle nitouche 
(1987), kristinu ve Věci makropulos (1988), agnes 
v komorním dramatu agnus Dei (1989), elvíru v muži 
jménem juan po boku miroslava Horníčka (1993), paní 
de tourvel v nebezpečných vztazích (1996), titulní 
hrdinku v Zavraždění svaté Celestiny (1997) či madam 
šubrtovou v Bláznivých nůžkách (2007). svůj altový 
hlas vymykající se činohereckému zpěvnímu standardu 
osvědčila jako Dolly leviová v muzikálu Hello, Dolly! 
(1998), jeanette v Donaha! (2005), smrt v malovaném 
na skle (2006), máma morton v Chicagu (2009) či 
nedávno jako sestra mary Huberta v jeptiškách (2013) 
a již zmiňovaná fräulein schneider v Cabaretu (2014).
s manželem pavlem novotným (bývalým dlouholetým 
členem souboru VčD) mají syna tomáše, který se rov-
něž úspěšně věnuje divadlu.  

tolik snad jen na úvod, dále je to už pouze na vás. 
stačí se na stránkách www.scena.cz proklikat 
k netHovorům a zanechat svou otázku, nebo si počkat 
na středu 10. června a ptát se přímo. je to snadné… 

ras

On-line s Dagmar Novotnou

Pražské Quadriennale pro vás se slevou 
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zdeněk: petře, kdy tě vlastně 
napadlo, že bys mohl být hercem?
petr: asi v jedenácti letech. našel 
jsem si dramatický kroužek tady 
v pardubicích v polabinách, kam 
jsem se přihlásil. říkal jsem si, že 
to bude to pravé povolání – herci 
totiž hodně vydělávají, jsou boha-
tí, pořád si užívají a mají okolo 
sebe hodně ženských…

zdeněk: (smíCh) ano, ano… svatá 
pravda! Co ti později probíhalo 
hlavou, když jsi byl navržen na 
funkci divadelního ředitele?
petr: říkal jsem si, že ředitelé 
berou určitě hodně peněz, že jsou 
bohatí, a tak mě napadlo, že by 
stálo za to se do takové věci pus-
tit. ředitele jsme v divadle nikdy 
moc nevídali, tak jsem si říkal, 

že v divadle asi moc být nemusí, 
nemá co na práci, a přitom si 
může třeba hrát divadlo nebo 
režírovat. a plus samozřejmě ty 
výhody! (smíCh)

zdeněk: ano, výhody! myslíš tím 
třeba to, žes musel proniknout 
do financí, plánování a vůbec 
do věcí, které s herectvím moc 
nesouvisí…?
petr: V té době jsem už měl svoji 
malou firmičku, takže jsem trochu 
představu měl, ale je pravda, že 
divadlo je v tomhle ohledu speci-
fické. musel jsem do všeho pro-
niknout a naučit se to. na druhou 
stranu jsem měl výhodu, v divadle 
jsem všechny znal a věděl díky 
tomu, co kdo umí a s čím může 
pomoct.

zdeněk: mám dojem, že dřív to 
měli divadelní ředitelé jednoduš-
ší, dnes musí být ředitel navíc 
opravdu dobrým manažerem, 
hospodářem, musí zkrátka umět 
všechno…
petr: asi by měl… (smíCh) 
na  druhou stranu si myslím, 
že všechno se člověk nějak 
učí, a když dělá věci intuitivně 
a s citem, jak se to snažím dělat 
já, funguje to. a podotýkám, že já 
jsem tu funkci vzal jen prozatím-
ně a na přechodnou dobu, takže 
s tím můžu kdykoli seknout!  
(smíCh)

zdeněk: to je sice pravda, ale 
nedělej to! Byla by to škoda… je 
pochopitelné, že ke svému povo-
lání potřebuješ opravdu hodně 
energie. kde nebo odkud ji čer-
páš? máš nějaké koníčky?
petr: jeden veliký kůň je divadlo. 
tam sice nějakou energii vydá-
vám, ale zase naopak ohromnou 
energii získávám. Dovedu se 
odstřihnout od běžných problé-
mů ředitelování a uměleckého 
šéfování, a díky tomu mě herectví 
velmi nabíjí a posiluje. a kromě 
toho mi nikdo nemusí nic doná-
šet, protože všechno vidím 
a poznám, kdo je dobrý herec, 
zvukař, osvětlovač…, a to je 
vlastně velká výhoda!  
(smíCh)

zdeněk: takže na houby nechodíš, 
myslivost neděláš…
petr: na to už opravdu nezbývá 
čas. samozřejmě když ho trochu 
je, do lesa zajdu rád, a když ros-
tou, nějaké ty prašivky posbírám. 
jinak opravdu moc dalších koníč-
ků nemám.

po dlouhé době zde máme opět rozhovor dvou mužů. a ne ledajakých! oba totiž mají své principálské 
zkušenosti. zdeněk rumpík, kterého posledně zpovídala jana ondrušková, si k rozhovoru vybral 
herce a ředitele Východočeského divadla petra dohnala. ten na sebe prozradil například, co jej 
dohnalo k současnému povolání, a závěrem si se zdeňkem vyměnil roli – z tázaného byl najednou 
tazatel a z tazatele? že by ředitel…? anh

Herec Herci
aneb Všechno, co jste kdy chtěli Vědět, ale báli jste se zeptat…
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zdeněk: Vždycky jsem si říkal, 
až budu v důchodu, to budu mít 
času! ale teď, když už v penzi 
jsem, mám zatím víc práce než 
kdy dřív…
petr: já s tím počítám. až přejdu 
do důchodu, předpokládám, že 
moje činnost se ještě víc rozšíří, 
bude pestřejší a zajímavější.
a co vlastně ty a tvoje ředite-
lování? (zdeNěk rumpík byl ředitelem 
kliCperova divadla hradeC králové – 
pozN. red.) přihlásíš se do dalšího 
konkurzu? teď sis od toho několik 
let odpočinul, tak bychom to 
třeba mohli obrátit! šel bys do 
toho?
zdeněk: no, petře, jak bych to 
řekl… Dvakrát do jedné vody 
nevstoupíš. (smíCh)

z. rumpík a p. dohNal v ROZBITéM DžBáNu, 
Foto j. FaukNer

POVíDEJ, JAKé TO ByLO, KDyž JSI ByL MALý!
ANEB Josef Láska, JAK HO NEZNáTE…

� kDYŽ mi BYlo asi Deset, Hrál jsem V teleViZní poHáDCe 
Vánoční panenka roli našeptáVače, CoŽ BYla němá a Záporná 
postaVa. na natáčení jsem se poprVé DoZVěDěl, Že eXistuje 
něCo jako konZerVatoř a oBjeVil jsem sVoji ZáliBu V Záporá-
CíCH.

� V DeVíti leteCH jsem měl nakročeno ke sliBné kariéře 
surfaře – oD roDičů jsem Dostal „prkno“ Z polYstYrenu a VYra-
Zil jsem Do Vln. foto je poříZeno přeD ostrým startem, kDY 
ještě pln optimismu a s notnou DáVkou seBeVěDomí póZuji 
přiHlíŽejíCím fotoGrafům Z roDinnéHo kruHu. má surfařská 
kariéra skončila o týDen poZDěji náVratem Do čr a oDloŽením 
surfu na půDu CHalupY, kDe leŽí DoDnes. 
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Libuše Švormová  
(nar. 23. srpna 1935)

rodačka z prahy, vlastním jménem libuše schwormova, se ještě 
jako děvče přestěhovala se svojí rodinou do šumperka. nejdříve to 
vypadalo, že by se mohla stát profesorkou přírodopisu nebo gra-
fičkou, vystudovala dokonce brněnskou střední školu uměleckých 
řemesel. pro herectví se rozhodla až na prahu dospělosti a násled-
ně vystudovala pražskou Damu. rodiče proti tomu nic neměli. 
maminka byla prý přešťastná a dojatě plakala na všech představe-
ních, v nichž její dcera hrála. tatínek, profesor matematiky a milov-
ník hudby, libuši odmalička vodil do divadla především na opery. 
jejího absolutoria v roce 1959 se ale již nedožil. 

ihned po skončení studia nastou-
pila libuše švormová do svého 
prvního angažmá právě do pardu-
bického divadla, kde sice strávila 
sotva tři roky, ale ztvárnila zde 
řadu krásných rolí a ráda na tu 
dobu vzpomíná. Zde ji objevil ota 
ornest, ředitel městských divadel 
pražských, který ji záhy angažoval 
do svého souboru, kde působila 
od roku 1962 až do té doby, než 
odešla do důchodu. o svém dlou-
holetém působení na scénách 
městských divadel pražských 
libuše švormová s úsměvem říká: 
„nikdy jsem nehrála roli, která 
by mě vyloženě štvala.“ Vynikla 
např. v divadelních hrách jean 
a já, kupec benátský, Bláznivá ze 
Chaillot, lavička a v mnoha dal-
ších; její doménou byly osudové 
ženy, často z lepší společnosti, 
nezřídka s pochybným charak-
terem. od 90. let se věnovala 
více zájezdní činnosti s úzkou 
skupinou herců, která se tehdy 
utvořila kolem režiséra pavla 
Háši, manžela herečky květy 
fialové, a hostování v různých 
pražských divadlech. nyní ji 
můžete vidět mimo jiné v Divadle 
na Vinohradech v roztomile sen-
timentální komedii to byla moje 
písnička! nebo v detektivní kome-
dii Bytná na zabití.
Ve většině rozhovorů s libuší 
švormovou, které si můžeme 
přečíst nebo poslechnout, se 
dříve nebo později narazí na téma 
„angelika“. právě tuto nesmrtel-
nou filmovou postavu v podání 
herečky michèle mercierové 
libuše švormová dabovala. svůj 
hlas propůjčila ale také např. 
shirley maclaineové nebo Gině 
lollobridgidě. V roce 2005 získala 
Cenu františka filipovského za 
celoživotní mistrovství v dabingu. 

nespletli jsme se, máte pravdu, na srpen si ještě chvíli počkáme. nicméně v srpnu náš zpravodaj 
nevychází, proto si dovolíme (byť s drobným předstihem) poblahopřát k životnímu jubileu velké 
české herečce libuŠi ŠVormoVé, jež letos oslaví úctyhodné 80. narozeniny. jak vzpomíná na 
své angažmá ve Východočeském divadle sama paní Švormová, která má energie a optimismu na 
rozdávání, se dočtete v jejím dopise vám, pardubickým divákům.

Výročí (nejen) pro pamětníky
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Diváci ji také mohli vidět v růz-
ných televizních inscenacích, 
jako byl např. kinoautomat 
(1967), romeo a julie na konci 
listopadu (1971) či tchyně 
a uzený (2011); a v seriálech 
(Byl jednou jeden dům, třicet 
případů majora Zemana, později 
např. pojišťovna štěstí, ulice, 
Hraběnky, Všechny moje lásky 
atd.)
Ve filmu se libuše švormová 
objevila poprvé v roce 1959. 
od té doby vytvořila nespočet 
filmových rolí např. ve snímcích 
jarní povětří (1961), aféry mé 
ženy (1972), milenci v roce jedna 
(1973), léto s kovbojem (1976), 
marečku, podejte mi pero! (1976) 
a dalších a dalších.
Do roku 1998 se navíc věnovala 
výuce herectví na Vyšší odborné 
škole herecké v praze.
jejím partnerem byl téměř 
20 let spisovatel a scenárista 
jan otčenášek. V roce 1982 se 
provdala „poprvé a naposledy“, 
jak říká, za jana pateru.

když jsem po telefonu požádala 
paní švormovou o krátký roz-
hovor či vzkaz divákům, setkala 
jsem se s neobvyklou vřelostí. 
Dohodly jsme se na e-mailové 
komunikaci, poděkovala jsem za 
ochotu a paní švormová uzavře-
la náš telefonický rozhovor 
slovy: „pro pardubické divadlo 
vždycky ráda!“  anH

Milí pardubičtí diváci,

jste už dnes jiní než ti, kteří 
mě poprvé viděli na jevišti 
Východočeského divadla, ale 
přesto se do těchto míst i teď 
velice ráda vracím. Bylo to mé 
první angažmá po absolutoriu 
na DAMU (když jsem se předtím 
trochu pokoušela o výtvarné 
umění na ŠUŘ, abych se už 
k němu nikdy nevrátila). A byl 
to začátek krásný, byly to tři 
sezony, jaké bych každému 
hereckému začátečníkovi přála. 
Už sama budova divadla mě 

okouzlila, takže přestože jsem 
měla nabídku do libeňského 
divadla (dnes Divadlo pod 
Palmovkou) nebo možnost odejít 
s kolegy z ročníku do ostrav-
ského Divadla Petra Bezruče, 
neváhala jsem ani chvíli. 
Pardubické divadlo je prostě 
divadlo, jak má být – ne pře-
mrštěně veliké a ne zase úplně 
komorní, umístěné na výborném 
místě v centru města, dnes ještě 
navíc proti roku 1959 krásně 
opravené a dobře řízené.
Přišla jsem do zavedeného, 
dobře fungujícího souboru 
s mnoha herci, kteří by bez 
nejmenšího problému obstáli 
v Praze, s repertoirem správ-
ně nastaveným na klasiku 
i oddechovější žánr, což až do 
dnešních dnů zcela naplňu-
je mou představu o divadle, 
které si svých diváků váží. 
Dodnes vzpomínám na své 
první partnery, Karla Urbánka 
v dramatizaci Romeo, Julie 
a tma, Milana Sandhause, 
Petra Skálu, Alju Gsöllhofera, 
Elišku Kuchařovou, Andulku 
Ferencovou, Milana Holubáře 
a mnoho dalších. Hrála jsem 
Mimi v Loupežníkovi, zároveň 
kalhotkovou roli ve veselohře 
a Nastasju Filippovnu v Idiotovi 
– větší pestrost si nemůže mladý 
herec přát. Právě v posledně 
jmenované roli mě viděl ředitel 
Ota Ornest a nabídl mi hostová-
ní a pak i angažmá v Městských 
divadlech pražských. Tam jsem 
od roku 1962 strávila třicet 
let, ale to už je jiná kapitola. 
Do Pardubic se stále vracím: 
ve vzpomínkách, v akcích jako 
bylo pořizování lustru v hledišti, 
v některých ročnících GRAND 
Festivalu smíchu nebo při 
občasných zájezdových před-
staveních. To jsou nejhezčí oka-
mžiky – když stojím na stejných 
prknech jako před padesáti lety 
a děkuji se při potlesku, vždycky 
si tiše řeknu: „Moje divadlo!“ 
A jsem šťastná.

Coby kateřiNa v BALADě Z HADRů  
(s j. somrem), včd 1961
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mezi významné partnery Východočeského diva
dla se nedávno zařadila i pardubická společnost 
jhVengineering s. r. o., která divadlo pod
poruje již delší dobu, nyní se ale rozhodla pro 
zásadnější spolupráci. technickým ředitelem 
velmi úspěšné firmy, která dávno přesáhla hrani
ce nejen našeho regionu, ale i české republiky, je 
ing. jaromír hVížĎala, jenž pardubické diva
dlo díky svým pravidelným návštěvám celkem 
dobře zná. proto bylo nasnadě požádat o rozho
vor právě jeho… 

pane hvížďalo, mohl byste nám nejprve blíže 
představit vaši společnost?
jHV-enGineerinG je společnost, která vyvíjí 
a dodává unikátní montážní a výrobní linky vel-
kým nadnárodním společnostem jako Continental, 
siemens, škoda auto a dalším. Hlavní naše práce 
spočívá ve vývoji. náš záběr je velmi široký, pokaždé 
děláme jinou linku na nové výrobky jako senzory pro 
automobilní průmysl, montáž převodovek a další. 
naším cílem bylo dostat se na světovou špičku, což 
se nám podařilo. plnicí linky na tlumiče automobilů 
máme nainstalovány i za mořem – spojené státy, 
Brazílie, mexiko. Dodáváme linky nejen v čechách, 
ale i do německa, Velké Británie či španělska. 
naši vývojáři jsou úžasný tým. s obtížemi se nám 
však daří sehnat další špičkové kolegy, nejen na 
vývoj – konstruktéry, programátory projektanty, ale 
i na montáž a výrobu. Většina kolegů k nám nastou-
pila hned po škole. V současné době máme kolem 
150 zaměstnanců, z toho dvě třetiny ve vývoji.

prozraďte nám, prosím, proč se takto technicky 
zaměřená firma rozhodne podporovat kulturu?
máme mnoho společného. naše práce jsou kreativní, 

musíme vymýšlet stále něco nového a chceme dělat 
svou práci dobře. a chceme mít výsledky. o vaší 
úrovni jednoznačně svědčí vyprodané hlediště. proto 
bylo naše rozhodnutí jednoduché. pokud se firmě 
daří, co jiného by měla podporovat než kulturu.

co vám na oplátku přináší divadlo? 
radost, uklidnění a hluboké kulturní zážitky. při a po 
představení můžu vypnout a nemusím vymýšlet 
nové stroje a v klidu se věnuji divadlu. užívám si 
představení a nechám ho doznít. 

V hledišti Východočeského divadla nejste náhod
ným hostem, jaké/á z našich představení byste 
doporučil ke zhlédnutí?
myslím, že repertoár divadla je velmi široký. každý si 
zde najde představení podle svých zálib. já osobně 
mám velmi rád pardubické muzikály. Herci podávají 
úžasné výkony, zpěv je na úrovni, perfektní výpra-
va a po představení odcházím domů plný zážitků. 
naposledy jsem z muzikálů zhlédl Cabaret, toto 
představení jsem viděl opakovaně. atmosféra, kte-
rou herci dovedou vytvořit, je úžasná. i přes obtíž-
nost tématu, dokážou publikum strhnout tak, že se 
vžije do atmosféry doby na začátku války. nesmím 
zapomenout na malou scénu ve dvoře – jeptišky, 
kdo se bojí Virginie Woolfové? – ani další zdejší titu-
ly byste neměli vynechat. také mne na malé scéně 
zaujala experimentální představení, jako jsou scénic-
ká čtení z cyklu inprojekty, .

Vaše společnost vlastní několik abonentek do 
divadla. je o ně mezi zaměstnanci zájem?
těší mne, že naši zaměstnanci si najdou čas i na kul-
turu. abonentky jsou vždy velice rychle obsazené. 
ten, kdo okamžitě nezareaguje na jejich nabídku, je 
nezíská. přikoupili jsme jich sice několik, ale stále 
jich máme málo.

blíží se premiéra limonádového joea na 
kunětické hoře. máte rád letní představení přímo 
pod hvězdami?
představení v tomto krásném prostředí jsou vždy velmi 
působivá. nevynechal jsem snad žádné. Velmi se mi 
líbilo například představení Cikáni jdou do nebe, kde 
exteriér kunětické hory dodal příběhu úžasnou atmo-
sféru. na limonádového joea se už velmi těším. 

závěrem bych vám chtěl už jen poděkovat 
za rozhovor a společnosti jhVengineering 
za podporu. děkuji!
také já chci poděkovat celému pardubickému 
divadlu za to, že nám přináší krásná představení. 
přeji celému souboru, ať si představení stále užívá. 
ten zápal pro věc je vidět. ras

JeJicH podporu potřebuJeme a děkuJeme za ni!
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Východočeské divadlo v nad-
cházející sezóně 2015/16 vedle 
premiérového, generálkového 
a juniorského předplatného znovu 
otevře i speciální abonentní sku
pinu V pro vysokoškolské stu
denty, která bude obsahovat tři 
tituly v městském divadle a jedno 
představení na malé scéně ve 
dvoře dle vlastního výběru (za vý-
měnný kupón u abonentky). 
Vysokoškoláci za zvýhodněnou 
cenu uvidí slavný muzikál cabaret, 
působivé zpracování světoznámého 
singerova románu kejklíř z lub
linu a romantickou duchařskou 
komedii mezi nebem a zemí. na 
malé scéně si mohou vybrat např. 
tragikomedii mrzák inishmaanský, 
muzikál jeptišky, drama kdo se 
bojí Virginie woolfové?, komorní 
hru po pláči smích a samozřejmě 
nově nastudované inscenace příští 
sezóny – grotesku Šťastné dny či 
komedii sexy prádlo.

Bonusem k předplatnému je akce 
poznejte malou scénu, v rámci 
které mohou studenti i po vyčerpání 
výměnného kupónu navštívit jaké-
koli představení domácího souboru 
a vybraná dovozová představení na 

malé scéně ve dvoře za symbolickou 
cenu 40 kč! stačí se jen v předpro-
deji prokázat abonentkou. 
předplatné lze zakoupit v předpro-
deji divadla či objednat on-line na 
www.vcd.cz. ras

VySOKOšKOLSKé ABONMá

reportáže z generálních zkoušek i jiných výjimeč-
ných akcí divadla natáčí nejen česká televize či 
regionální Východočeská televize V1, ale nyní i nově 
vzniklá pardubická tV zubr, kterou naleznete na 
www.tvzubr.cz. tV Zubr vytvořila speciální video-
kanál Východočeského divadla, na němž můžete 
zhlédnout veškeré novinky nejen z jeviště divadla. 
přímo na  divadelní videokanál se rovněž dostanete 

přes ikonu ViDeoreportáŽe na titulní straně webu 
divadla www.vcd.cz.
CD nosiče nahrávek našich muzikálů i knihy 
o Východočeském divadle můžete sehnat kromě 
předprodeje divadla či divadelního obchůdku ve 
foyer také v knihkupectví a music shopu pasáž 
sv. jana, kde se na vás těší i o prázdninách.
 ras

Východočeské divadlo znovu obnovilo spolupráci 
s lanovým centrem pardubice, s nímž má překvapivě 
poměrně hodně společného. Děti se zde stejně jako 
v divadle pobaví, uvolní, zrelaxují, zažijí trochu dobro-
družství, něčemu se přiučí… a nudit se nebudou ani 
dospělí návštěvníci, ba právě naopak! pokud jste naši-
mi předplatiteli a máte rádi adrenalin v krvi, navštivte 
lanové centrum na Cihelně u koupaliště, po předlože
ní abonentky do divadla získáte slevu ve výši 10 %!
lanové centrum pardubice bylo vybudováno na jaře 
2010 a stále se rozrůstá. na ploše více než 4 300 m2 

naleznete 11 vysokých lanových překážek na sebe-
jištění ve výšce 9,5 m, obří houpačku Big swing, 
70m lanovou dráhu, tarzaní skoky. pro děti lanáček 
se záchrannými sítěmi ve výšce 1,5 m s 11 překážka-
mi, 4 trampolíny a další atrakce. areál nabízí rovněž 
občerstvení a sociální zázemí, díky svým dispozicím 
a kvalitnímu prostředí je jako stvořený pro pořádání 
firemních akcí, team buildingů či oslav. Více se dozvíte 
na www.lanovecentrumpardubice.cz.
takže nejdříve do divadla a poté na shledanou ve výš-
kách na lanech… ras

S abonentkou levněji do Lanového centra

Východočeské divadlo v televizi i v knihkupectví

m. mejZlík a m. sikoroVá V kejklíři z lublinu, foto m. klíma
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Divadelní život, to jsou samé začátky a konce. 
při první zkoušce jsou všichni nachystáni na nové 
zkoušení a většina herců se těší. když končí zkoušení 
a hra se blíží k premiéře, je to vlastně konec i začátek 
v jednom. pak inscenaci čeká sezóna či dvě, v těch 
lepších případech se udrží o něco déle. a poté přichází 
derniéra. Hercům je líto, že se se svou rolí musejí roz-
loučit. a divákům obvykle taky. na konci této sezóny 
nás čekají hned tři derniéry – apartmá hotelu plaza 
na malé scéně ve dvoře a jméno růže a zojčin byt 
v městském divadle. 
ke všem hrám, které opustí náš repertoár, mám já 
osobně velmi specifický vztah, který sahá ve všech 
případech hluboko do minulosti. příběh první začíná už 
někdy na konci 70. let, kdy jsem v televizi viděla film 
apartmá V hotelu plaza natočený podle slavné 
stejnojmenné divadelní hry neila simona. snímek se 
skládá, stejně jako hra, ze tří povídek, které se odehrá-
vají v apartmá číslo 719 v hotelu plaza na páté avenue 
v new Yorku. skvělý herecký výkon Waltera matthaua 
byl nezapomenutelný a neztratil na svých kvalitách, 
ani když jsem film viděla opakovaně po mnoha letech. 
před nějakým časem se zmíněný titul objevil zároveň 
na scénách hned několika divadel (národní divadlo 
moravskoslezské, Divadlo na Vinohradech a národní 
divadlo Brno), pokaždé se hrál na velkém jevišti 
a v každé povídce se objevili jiní herci. když jsme se 
s režisérem petrem novotným domlouvali na obsazení 

našeho apartmá, věděli jsme, že ho chceme insceno-
vat na malé scéně a že chceme mít jednu hereckou 
dvojici, která bude procházet celou hrou. jiří kalužný 
a petra janečková si tedy vyzkoušeli hned tři velmi 
rozdílné dramatické postavy. myslím si, že tento 
postup byl správný. Vytvořili jsme scénu, jež připomí-
ná reálný hotelový pokoj, ve kterém se hraje a v němž 
sedí i diváci. Vznikl tedy velmi intimní prostor, který 
vyžaduje jiné herecké prostředky, než jaké herci použí-
vají na velkém jevišti. 
jedné z protagonistek hry – petry janečkoVé –
jsem se zeptala, jak bude na tuto práci vzpomínat... 
byla to výjimečná příležitost především v tom, že 
v čase, ve kterém se obyčejně odehraje jedna hra 
a jeden příběh, se tady odehrají tři povídky. takže 
jsem měla možnost v krátkém čase předvést tři 
úplně odlišné charaktery a odvyprávět tři rozdíl
né příběhy. 

která postava z těch tří je ti nejbližší? 
karen z první povídky. ta plánuje romantické 
výročí manželství, které je na pokraji krachu. asi 
si dovedu představit, že by se mi něco podob
ného mohlo někdy stát. (smíCh) byla mi blízká 
svým humorem a myšlením i tím, jak se snaží 
být nad věcí a brát všechno s rezervou. bavila 
mě i muriel ve druhém příběhu, protože zahrát si 
opravdovou blondýnu je taky nádhera. (smíCh) 

„DNES NAPOSLEDy“ SI NA MěSTSKéM  DIVADLE 
PřEČTETE V ČERVNu HNED TřIKRáT
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ty jsi dělala na malé scéně poprvé, nemýlím se?
máš pravdu. malá scéna se postupně rozbíhala, 
když jsem byla na mateřské, takže toto bylo 
vlastně moje první zkoušení v tak malém prosto
ru, když nepočítám účinkování na komorní scéně 
anežky české, v dnešním divadle 29 před něko
lika lety. hrát tam je ohromně očišťující a mám 
to opravdu moc ráda. herec do toho nesmí moc 
„šlapat“, všechno musí být uvěřitelné a navíc je 
na divácích všechno hned vidět. 

příběh druhý je vlastně jenom vzpomínkou už mat-
nou na neuvěřitelně podařené představení zojčin 
byt v režii ivana rajmonta v činoherním studiu 
Ústí nad labem. Bylo to ještě před revolucí, kdy 
toto divadlo jezdilo do prahy předvést svoji pro-
dukci a pokaždé se setkalo s neobyčejným zájmem 
publika. ivan rajmont, obklopen skvělými herci, 
se takto čas od času vracel do prahy, kterou měl 
„zakázanou“, a pokaždé sklidil velký úspěch. a stej-
né to bylo i s inscenací Zojčina bytu. proto jsem 
byla ráda, když se janusz klimsza, režisér, který 
byl tenkrát před lety mým spolužákem na Damu, 
rozhodl v našem divadle Zojčin byt uvést. Zkoušení 
to bylo nepochybně náročné, koneckonců text je 
nám v dnešní době už docela vzdálen, rozklíčovat 
ho bylo složité. V hlavní roli se představila jindra 
janoušková a poměrně významnou příležitost dostal 
i aleXandr postler, který naposledy zazářil 
v komedii Blbec k večeři. Zeptala jsem se ho na jeho 
reflexe ze zkoušení této hry.
zkoušení bylo velmi intenzivní a náročné. bylo 
potřeba vůbec pochopit, o čem hra je, co to je 
za lidi, v jaké jsou situaci…, protože s tako
vými lidmi se člověk dnes nesetkává. byl jsem 
velmi rád, že jsem se mohl potkat s režisérem 
januszem klimszou, protože se známe v podsta
tě celý umělecký život. i když vím, že všechno 
jednou musí skončit, mrzí mě, že tato hra bude 
mít derniéru. takové role, jako je ta moje, začne 
herec pořádně vnímat až třeba při dvacáté reprí
ze, a to už je derniéra. je to hra pro náročnějšího 

diváka, vzhledem ke svému obsahu, který odka
zuje na dobu v rusku před ii. světovou válkou. 
já jsem vnímal, že hra byla brána buď velmi klad
ně, nebo téměř odmítavě, ale to je to, co už jsem 
říkal o té náročnosti titulu a tématu. 

příběh třetí se odehrál v roce 1985, kdy jsem vystá-
la dlouhou frontu před knihkupectvím na pražské 
florenci (starší ročníky možná pamatují, že na nové 
knihy se čekalo každý čtvrtek, kdy se odpoledne 
začaly prodávat) a jako vítězný kup jsem si odnesla 
historický román jméno růže pro mě do té doby 
neznámého italského autora umberta eca. Hned ten 
večer jsem chtěla do knihy jenom nahlédnout, ta 
mě však neodvratně strhla, a tak jsem četla a četla 
jen s přestávkami na nutnou návštěvu školy, trochu 
toho jídla a hygieny a opravdu malé množství spán-
ku. Byla jsem fascinovaná a uhranutá a nemohla 
jsem přestat. po necelých třech dnech svět nabral 
normální chod – knihu jsem dočetla a začala půj-
čovat svým kamarádům jako vzácný dar. nedlouho 
nato vznikl film se seanem Connerym v hlavní roli. 
přiznám se, že jsem nikdy nenašla odvahu na to jít, 
protože jsem se bála, že film nemůže postihnout 
výjimečnost románu a hluboké teoretické a odborné 
znalosti autora. 
před několika lety režisér petr kracik inscenoval 
jméno růže v městském divadle Brno. i přes počá-
teční nedůvěru jsem byla nadšená. Dramatizace 
se do velké míry přiblížila předloze, herecké výkony 
byly přesvědčivé a scénografie spolu se světelným 
designem vytvořily neuvěřitelně tajuplnou a drama-
tickou atmosféru. když jsme se později domlouvali 
s petrem kracikem na hostování v našem souboru, 
netrvalo dlouho a věděli jsme, že jméno růže by 
mohlo zaujmout i naše diváky. Vznikla mimořádně 
kvalitní inscenace s jirkou kalužným v hlavní roli 
a mně je upřímně líto, že z našeho repertoáru zmizí. 
Věřím, že naši diváci využijí poslední možnosti a při-
jdou se spolu s námi rozloučit s inscenacemi, které 
nás opouští. Všechny tři tituly si to určitě zaslouží!

jau 

a. postler a j. janouškoVá, zojčin byt, foto r. šťastný j. kaluŽný a p. noVotný, jméno růže, foto j. faukner
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Výtečníci jsou prvním „laikovským“ muzikálem, 
jak se v tom žánru cítíte?
martin: já se v tom teda cítím dost dobře! (smíCh) 
muzikál je moje krev, v tom se cítím úplně nejlíp.
jirka: u mě to propojuje všechny moje zájmy, jako 
je tanec, hudba celkově a divadlo, takže mě to taky 
baví úplně maximálně!

kromě Výtečníků jste zároveň zkoušeli ještě 
v inscenaci schnitzlerovy hry duše – krajina širá, 
jejíž odložená premiéra proběhla nakonec těsně 
před Výtečníky (8. května). oba studujete střední 
školu… jak se to dá všechno zvládnout? máte 
čas ještě na nějaké jiné koníčky?
jirka: já ještě závodně tancuju latinsko-americké 
tance, tréninky máme zhruba 3x týdně. je to teď 
docela záhul, protože ještě k tomu maturuju… takže 
musím navíc stíhat učení.
martin: no já si teda vůbec nedokážu představit, že 
bych do toho všeho ještě maturoval! není to tak dlouho, 
co jsem chyběl tři měsíce ve škole kvůli zkoušení muzi-
kálu mýdlový princ v praze v divadle Broadway, takže 
jsem vážně rád, že mě maturita čeká až za dva roky…

koukám, že divadlo teď opravdu zabírá většinu 
vašeho času – nakonec i škola se do toho dá jen 
těžko „napasovat“! (smíCh) co tomu říkají rodiče? 
jirka: naši mě trošku vracejí do reality. Vědí, že bych 
chtěl herectví dělat i dál, ale mají trochu strach, 
abych tím dokázal uživit sebe a jednou třeba svoji 
rodinu. na druhou stranu mě podporují, protože vědí, 
jak mě to baví. a myslím, že se jim i líbí vidět mě na 
jevišti. (smíCh)
martin: u nás to bylo ze strany mamky vždycky 
v pohodě. taťka měl nejdřív jinou představu – chtěl, 
abych studoval jinou střední, než studuju, abych pak 
šel na nějakou vysokou technického zaměření – ale 
teď, když už hraju i v praze, asi pochopil, že to mys-
lím s divadlem vážně. (smíCh) nejvíc bych asi chtěl jít 
na jamu, i když mi trochu vadí, že to není v praze. 
ještě jsem přemýšlel o pěvecké konzervatoři – buď 
popový, nebo muzikálový zpěv.
jirka: já jsem dělal letos zkoušky do prahy na Damu. 
i když mě nevzali, byla to skvělá zkušenost a roz-
hodně do toho jdu příští rok zase. možná jsem letos 
udělal chybu, že jsem nedal přihlášku ještě třeba na 
jamu do Brna…

V pondělí 11. května uvedlo mladé divadelní studio laik další novou inscenaci, tentokrát muzikál 
o maturitní třídě s názvem Výtečníci. necelý týden před premiérou jsem se sešla s představiteli dvou 
hlavních rolí, sympatickými studenty martinem schreinerem a jirkou koVárníkem (možná 
vycházejícími hvězdami, člověk nikdy neví…), kteří mi poskytli svůj první rozhovor v životě. a mně se 
poprvé v životě, bohužel aniž bych o tom věděla, podařilo nahrát pro nedostatek kapacity diktafonu 
jen první dvě minuty! dalo to trochu práce, protože kluci jsou neuvěřitelně zaneprázdnění, ale nako
nec jsme se sešli znovu, a to po jejich úspěšné premiéře…

Dva rozhovory se 
Dvěma výtečníky

j. koVárník jako paVel, foto m. klíma
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martin: já jsem ti to říkal!
jirka: Celkově jsou ti tátové troš-
ku problém… (smíCh) můj táta byl 
profesionální fotbalista, takže jsem 
musel do 12 let povinně hrát fotbal. 
když jsem v 15 přišel s tím, že chci 
tancovat, byla to pro něj druhá 
rána od té doby, co jsem skončil 
s fotbalem. (smíCh) a třetí zklamání 
– je ze mě komediant! (smíCh) ale už 
to skousnul, nemá na výběr!
martin: přesně tak! (smíCh) můj 
táta už taky pochopil, že nebudu 
dělat to, co chce on… myslím, že 
dítěti nemůže nikdo nakázat, co 
bude jednou dělat, to je přece už 
v něm.

Ve Výtečnících hrajete dvojici 
maturantů – nerozlučných kama
rádů, kteří vymýšlejí různé triky, 
jak by se vyhnuli učení. jak je to 
ve skutečnosti?
jirka: s martinem jsme se sezná-
mili až v laiku, ale myslím, že jsou 
z nás od té doby už hodně dobří 
kámoši. i díky tomu se nám tohle 
dobře hraje.
martin: určitě. Hlavně tady 
opravdu nemusíme nic hrát. ty 
postavy nemají určitou charak-
teristiku, takže když to pojmeme 
tak, že richard jsem já a pavel je 
jirka, vůbec nic se nestane. prostě 
hrajeme sami sebe a vymýšlíme 
rošťárny. já se v tom vidím na 
základce, tam jsme dělali podobný 
věci. (smíCh)

oba byste rádi studovali herec
tví. co si myslíte o hereckém 
povolání?
jirka: finančně to určitě moc 
lákavé není. nikdo potom nemůže 
mít hercům za zlé, že hrají v se - 
riálech, aby se uživili. na druhou 
stranu, ten pocit na jevišti, kdy 
člověk předává energii lidem 
a diváci mu ji zase vrací, je úplně 
super! kdo to nezažil, neví, je to 
prostě nepopsatelný. proto rád 
hraju a proto přijímám různé 
nabídky jako třeba Duši nebo 
kavkaz (jirka NyNí alterNuje martiNa 
v kavkazském křídovém kruhu – pozN. 
red.) nebo právě Výtečníky. 
martin: myslím, že tohle povolání 
se dá dělat jedině srdcem. nejde 
si tak jako u některých jiných 
povolání říct, že jdu do práce, 
abych vydělával.
jirka: a přitom je to ale dost 
psychicky náročné povolání, když 
do toho člověk dává každý večer 
veškeré svoje city a emoce.
martin: musí být strašně vyčer-
pávající mít každý večer trému…

jak je to s trémou u vás?
martin: já mám před každým 
představením takovou přirozenou 
trému. ale třeba u kavkazáku 
jsem až do minulého představení 
měl trému obrovskou. pořád 
jsem hledal, co tam zlepšit nebo 
říct jinak. až teď se v tom cítím 
líp. nejhorší trému mám, když 

zpívám, protože to se mi hrozně 
klepou nohy! (smíCh)
jirka: já to mám asi podobně 
jako martin. shodli jsme se na 
tom, že tréma před každým před-
stavením má svůj význam – je to 
vlastně soustředění na roli. ale 
jak vyjdu na jeviště a řeknu první 
repliku, uklidním se. a stejný je to 
před každým výstupem. to čekání 
je na tom asi nejhorší. jak říkal 
martin, že se mu klepou nohy, 
tak mně se takhle strašně klepaly 
ruce, když jsme hráli Ze života 
hmyzu. Držel jsem v ruce balónek, 
úplně poskakoval a já to nemohl 
zastavit! (smíCh)

a co u Výtečníků? měli jste 
velkou trému? jaké jsou pocity 
dvou protagonistů těsně po 
premiéře?
jirka: tréma se naštěstí dostavi-
la až posledních pět minut před 
začátkem. a premiéra se, myslím, 
povedla. i když vždycky je co 
zlepšovat – například na konci, 
když nám všem z té euforie, 
že už to máme skoro za sebou, 
vypadla poslední sloka písničky, 
kterou jsme nakonec odzpívali 
„na na na“. (smíCh) jinak ale byla 
premiéra skvělá a já jsem si to 
užil naplno. potlesk byl ohlušující, 
zvukař říkal, že skoro neslyšel 
děkovačkovou muziku… takže 
super! a byl jsem moc rád, že se 
na nás přišli podívat někteří čle-
nové hereckého souboru VčD – 
třeba láďa špiner nebo romana 
Chvalová.
martin: já měl trému samo-
zřejmě obrovskou, protože tak 
velkou roli jsem ještě nedostal, 
takže to pro mě byla opravdo-
vá výzva. Dopadlo to, myslím, 
dobře. samozřejmě, že máme co 
zlepšovat. teda aspoň já jsem si 
svých chyb vědom… (smíCh) Hned 
u druhé písničky jsem měl „okno“, 
ale naštěstí mi to hned naskočilo, 
takže pak už to bylo dobrý.

kluci, díky moc a přeju vám, ať 
v klidu zvládáte školní povin
nosti, aby vás pak divadlo těši
lo o to víc a mohli jste si užít 
krásné a zasloužené prázdniny!
 anh

m. sCHreiner jako riCHarD, foto m. klíma
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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


