
Hříšní Herci divadla výcHodočeskéHo 

konec masopustu v režii Břetislava rycHlíka

mezi neBem a zemí je inscenací roku 2015

Únor
Divadelní zpravodaj >>>  106. sezóna 2015/2016



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�l hrajeme bez přestávky  uvádí ageNtura kometa  graNd festival smíChu

Březen
městské divadlo

úterý 1. 10:00  jistě, pane ministře   koNeC 12:25 11. repríza d
  19:00  konec masopustu    3. repríza F
středa 2. 8:30  t. jarkovský – j. vašíček / princezna turandot    Šk

perský pohádkový příběh kruté a pyšné princezny, dcery čínského císaře, která se nechce 
vdávat. do zástupu jejích nápadníků se však postaví český honza. změní pak princezna svůj 
názor? režie j. vašíček. Divadlo Drak, Hradec Králové

  10:30  princezna turandot   Šk

  19:00  rodinný podnik   koNeC 21:40 12. repríza r
čtvrtek 3. 19:00  a. p. čechov / racek     Q

klasická komedie o nenaplněných ideálech a citech. hrají k. melíšková, j. plesl, v. khek 
kubařová, i. trojan a další. režie m. vajdička. Dejvické divadlo, Praha

pátek 4. 19:00  konec masopustu    4. repríza H
sobota 5. 19:00  p. kolečko / žena za pultem 2: pult osoBnosti 

legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii, která je tak 
šílená, že to možná jednou může být pravda! hrají j. lábus a o. kaiser. režie d. drábek. 
Divadlo Kalich, Praha

Neděle 6. 15:00  ulice plná kouzel   pN

humorné a zároveň poetické představení, které originálně využívá prvky černého divadla, 
tanec i pantomimu. děti se na konci seznámí s technikou černého divadla a na chvilku se 
budou moci stát i hercem na jevišti. Divadlo Metro, Praha
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poNdělí 7. 8:30  ulice plná kouzel   Šk

  10:30  ulice plná kouzel   Šk

  17:00  ulice plná kouzel   pp

středa 9. 17:00  limonádový joe   koNeC 19:30 24. repríza l
pátek 11. 19:00  divadelní Bál 

ples pro předplatitele a diváky s vyhlášením nejoblíbenější herečky a herce včd roku 2015.

sobota 12. 19:00  městský ples 
ples statutárního města pardubice.

úterý 15. 18:00  večer klasickéHo Baletu a tance 
vystoupení žáků studia ballet prima pardubice spolu se svými hosty – sólisty baletu Národ
ního divadla praha, studenty taneční konzervatoře brno, žáky zuŠ havlíčkova pardubice a 
žáky baletu hkh hradec králové.

středa 16. 19:00  konec masopustu    5. repríza B
čtvrtek 17. 10:00  Hej, mistře!   koNeC 12:40 14. repríza šk
  19:00  králova řeč   koNeC 21:30 39. repríza

pátek 18. 19:00  j. Barbier / v paříži BycH tě nečekala, tatínku 
představení pořádané lions Clubem pardubice, jehož výtěžek bude věnován na charitativní 
účely. p. Nárožný v hlavní roli komedie o pařížském dobrodružství sympatického venkovana. 
režie j. Novák. Agentura Harlekýn, Praha

sobota 19. 18:00  konec masopustu    6. repríza t
Neděle 20. 17:00  jeptišky   koNeC 19:20 60. repríza zadáno

poNdělí 21. 19:00  s. s. prokofjev / romeo a julie 
baletní verze nejslavnějšího příběhu všech dob. Choreografie a režie r. balogh. Moravské 
divadlo Olomouc / Pardubické hudební jaro 2016 

úterý 22. 9:30  o. Wilde / tHe canterville GHost (strašidlo cantervillské)   Šk

dramatizace jednoho z prvních Wildových děl o boji starého anglického strašidla proti 
američanům, kteří koupili zámek Canterville. režie p. stebbings. tNt theatre britain

  12:30  tHe canterville GHost   Šk

  19:00  petr kolář – vyznání   
koncert z nového turné oblíbeného rockového a muzikálového zpěváka. 

středa 23. 18:00  rodinný podnik   koNeC 20:40 13. repríza X
čtvrtek 24. 19:00  limonádový joe   koNeC 21:30 25. repríza  c
pátek 25. 19:00  jistě, pane ministře   koNeC 21:25 12. repríza

sobota 26. 19:00  a je to v pytli!   koNeC 21:10 43. repríza

úterý 29. 19:00  rodinný podnik   koNeC 21:40 14. repríza m
středa 30. 10:00  p. dostál – r. pogoda / výtečníci     šk

muzikál o maturitní třídě premiantů, kteří si užívají poslední rok studia. režie z. rumpík. 
Mladé divadelní studio LAIK 

  17:30  Hej, mistře!   koNeC 20:10 15. repríza s
čtvrtek 31. 10:00  lHáři   koNeC 12:30 28. repríza šk
  18:00  jistě, pane ministře   koNeC 20:25 13. repríza n



malá scéna ve dvoře

pátek 4. 18:00  m. doležalová / kaFe a ciGárko 
3d verze úspěšného blogu ověnčeného cenou magnesia litera, který vyšel i knižně s podti
tulem historky z hereckého podsvětí. účinkují b. jánová a g. hašek. LiStOVáNí

sobota 5. 18:00  kdo se Bojí virGinie WoolFové?   koNeC 20:15 22. repríza t1
Neděle 6. 16:00  tučňáci na arše 

koNeC 17:10, hrajeme bez přestávky) – 21. repríza

poNdělí 7. 19:00  l. norén / ticHá HudBa    premiéra

dramatická miniatura o tom, zda se lze vyrovnat s pravděpodobně největší životní ztrátou. 
hrají p. janečková, m. sikorová, t. lněnička a l. Špiner. režie j. kačmarčík j. h. první české 
uvedení hry v rámci cyklu iNprojekty.

středa 9. 19:00  šťastné dny   koNeC 20:45 12. repríza B1
čtvrtek 10. 19:00  šťastné dny   koNeC 20:45 13. repríza c1
poNdělí 14. 19:00  jeptišky   koNeC 21:20 59. repríza

středa 16. 10:00  mrzák inisHmaanský   koNeC 12:10 34. repríza šk
pátek 18. 18:00  kdo se Bojí virGinie WoolFové?   koNeC 20:15 23. repríza u1 
+ u2

Neděle 20. 16:00  p. šrut – G. miklínová / licHožrouti 
scénické čtení knihy o záhadných tvorech, kteří žerou ponožky a z párů dělají licháče. jejich 
tajemný svět zrcadlí napínavý a vtipný příběh jedné lichožroutí rodinky. účinkují v. hollá, p. 
oubram a t. drápela. listováNí

poNdělí 21. 9:00  B. zelenka – e. zámiš / elce, pelce do pekelce    Šk

zábavná pohádka o chudém království, chytrém honzovi a dvou kouzelných ptácích – elce 
a pelce. režie z. rumpík. mladé divadelní studio laik

  10:30  elce, pelce do pekelce     šk
  19:00  Bláznivé nůžky   koNeC 21:45 130. repríza

středa 30. 19:00  šťastné dny   koNeC 20:45 14. repríza B2
čtvrtek 31. 19:00  lenka dusilová 

koncert šestinásobné držitelky hudební ceny anděl, která nemá ve zvyku stagnovat a 
opakovat se. stal se z ní mimořádný úkaz české hudební scény, z pozice rockové a popové 
hvězdy putuje k osobnímu vyjádření, jež svobodně přijímá impulzy z nejrůznějších stylů a 
mimohudebních zážitků.

včd na zájezdecH

čtvrtek 3.1. 10:00  a je to v pytli!   česká třeBová 

čtvrtek 3.1. 19:00  a je to v pytli!   česká třeBová 

sobota 5. 19:00  duše – krajina širá   mladá Boleslav

úterý 8. 19:00  mezi neBem a zemí   Hlinsko

úterý 15. 19:00  zpívání v dešti   cHrudim (divadlo k. pippicHa)  Ch

pátek 18. 19:00  mezi neBem a zemí   Hradec králové (sál FilHarmonie)  hk

úterý 22. 19:00  caBaret   jaroměř

změNa programu vyhrazeNa



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.

B. comden – a. Green – n. H. Brown  
– a. Freed / zpívání v dešti
slavné muzikálové melodie, skvělá taneční čísla a zábava. 
v hlavních rolích j. pejchal, j. musil, m. sikorová a p. ja
nečková. režie p. Novotný.

m. mcdonagh / mrzák inisHmaanský
melancholická tragikomedie o překračování vlastních hra
nic. v titulní roli p. borovec. režie l. Špiner j. h.

j. topol / konec masopustu  str. 8 –12
básnické drama odehrávající se během slavností masopustu v době dokončování kolektivizace vesnic. poslední, kdo 
vzdoruje, je rolník král. Nejde však jen o něj, ale o tradiční hodnoty jako takové! v hlavních rolích m. mejzlík, p. borovec, 
j. ondrušková, m. Němec a masopustní maškary. režie b. rychlík j. h.

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. ayckbourn   str. 14 – 17
rodinný podnik
dynamická komedie o zkorumpovaném systému a světě. 
hrají j. kalužný, l. mecerodová, p. janečková, j. pejchal 
a další. režie r. bellan j. h.

j. lynn – a. jay – k. žantovská 
jistě, pane ministře
divadelní verze kultovního britského televizního sitcomu 
o tom, jak se dělá vysoká politika. v hlavních rolích 
p. dohnal, p. kostka j. h. a m. Němec. režie p. Novotný.

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

d. Goggin / jeptišky
muzikálová komedie za branami kláštera… hrají j. janouš
ková, p. janečková, d. Novotná, m. sikorová a j. ondrušková. 
režie l. olšovský j. h.

a. schnitzler / duše – krajina širá
tragikomedie o partnerských vztazích, o manželství, 
lásce a nevěře. v hlavních rolích m. Němec, p. janečková 
a p. dohnal. režie r. lipus j. h.

j. Brdečka – j. rychlík – v. Hála  
limonádový joe
česká hudební parodie westernů z divokého západu. 
v titulní roli j. pejchal. režie m. schejbal j. h.

e. albee / kdo se Bojí v. WoolFové?
dráždivá sonda do manželských vztahů plná dějových 
zvratů, smutku i humoru. hrají j. janoušková, j. kalužný, 
j. ondrušková a j.  pejchal. režie p. Novotný.

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.

s. Beckett / šťastné dny
bizarní groteska z konce světa i života jednoho páru. 
hrají z. bittlová a m. mejzlík. režie j. augustín j. h.

v. mašková / Hej, mistře!  str. 20
životní pouť významného českého skladatele j. j. ryby. 
v hlavní roli t. lněnička. režie m. tarant j. h.

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. 

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.

p. valentine  str. 7
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.  

p. pörtner / Bláznivé nůžky
kriminální interaktivní komedie z prostředí kadeřnického 
salónu. hrají p. janečková, d. Novotná, p. dohnal, 
a. postler, l. Špiner a m. Němec. režie p. Novotný.



PřIPrAVujeMe NA BřeZeN

městské divadlo

pátek 11. 19:00  divadelní Bál 
ples pro předplatitele a diváky včd s vyhlášením nejoblíbenější herečky a herce roku 2015.

sobota 12. 19:00  městský ples 
ples statutárního města pardubice. 

čtvrtek 17. 19:00  králova řeč 

pátek 18. 19:00  j. Barbier / v paříži BycH tě nečekala, tatínku 
Představení pořádané Lions Clubem Pardubice, jehož výtěžek bude věnován na cha-
ritativní účely. p. Nárožný v hlavní roli komedie o pařížském dobrodružství sympatického 
venkovana. režie j. Novák. Agentura Harlekýn, Praha

úterý 22. 19:00  petr kolář – vyznání   
koncert z nového turné oblíbeného rockového a muzikálového zpěváka. 

sobota 26. 19:00  a je to v pytli! 

malá scéna ve dvoře

poNdělí 7. 19:00  l. norén / ticHá HudBa   premiéra
dramatická miniatura o tom, zda se lze vyrovnat s pravděpodobně největší životní ztrátou. 
režie j. kačmarčík j. h. první české uvedení hry v rámci cyklu INprojekty.

čtvrtek 31. 19:00  lenka dusilová 
koncert šestinásobné držitelky hudební ceny anděl. 

změNa programu vyhrazeNa

KráLOVA řečDIVADeLNí BáL



rok 2015 jsme zakončili dvěma do posledního místa 
vyprodanými představeními. Malou scénu roztančily 
a rozezpívaly svérázné Jeptišky a v Městském divadle 
bavili dobrosrdeční lháři, po nichž ředitel divadla 
Petr Dohnal spolu s náměstkyní primátora Helenou 
Dvořáčkovou vyhlásili výsledky tradiční divácké 
ankety o nejoblíbenější inscenaci roku.
Divácky nejúspěšnější inscenací roku 2015 se stala 
romantická komedie současné britské autorky Pam 
valentine mezi nebem a zemí, kterou nazkoušela 
režisérka kateřina Dušková. krásné příležitosti v ní 
mají Petra Janečková, Petr Dohnal, Martina Sikorová 
či Petr borovec. Divadelní zpracování příběhu mladých 
manželů, kteří se nastěhují do venkovského domu, 
v němž však stále ještě přebývají duchové bývalých 
majitelů, se stalo i nejnavštěvovanějším titulem včD, 
během roku 2015 ho zhlédlo 9 791 diváků.
Pomyslnou druhou příčku obsadila pardubická 
verze brdečkovy hudební parodie limonádový joe, 
kterou v magickém prostoru hradu kunětická hora 
na konci minulé sezóny nazkoušel režisér Milan 
Schejbal. neochvějného strážce zákona, milovníka 
kolaloky a idola všech žen ztvárňuje Josef Pejchal. 

Inscenaci nyní uvádíme v Městském divadle, na konci 
sezóny ji však opět přeneseme na kunětickou horu.
Úspěch o silvestrovském večeru slavila i loňská vítěz-
ka ankety, hra Davida Seidlera králova řeč, kterou 
diváci umístili na třetí místo. režie dramatu o smyslu 
lidského poslání se ujal Petr novotný. v hlavních 
rolích budoucího britského krále Jiřího vI., jenž se 
potýká s vadou řeči, a jeho excentrického logopeda 
lionela logua excelují Martin Mejzlík a Jiří kalužný. 
Možnost zvolit inscenaci roku měli opět i novi-
náři a kritici – cenu novinářů letos obdržela 
Schnitzlerova tragikomedie duše – krajina širá, kte-
rou nazkoušel režisér radovan lipus. v hlavních rolích 
hry o partnerských vztazích, o manželství, lásce 
a nevěře, ale také o duši hrají Milan němec, Petra 
Janečková, veronika Macková a Petr Dohnal. 

závěrem statistika – v roce 2015 včd navštívilo 
128 392 diváků, čímž se pardubická scéna znovu 
řadí mezi nejnavštěvovanější jednosouborová 
divadla v české republice. celkový počet akcí 
uskutečněných na scénách včd činil celkem 562, 
což je nejvíce v historii divadla!  raS

Nejoblíbenější inscenací roku 
2015 je Mezi nebem a zemí
p. boroveC, m. sikorová, p. jaNečková a p. dohNal ve vítězNé iNsCeNaCi MeZI NeBeM A ZeMí, foto l. skokaN
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Břetislave, v pardubicích reží
ruješ poprvé. máš k nim něja
ký divadelní či přímo osobní 
vztah?
ano, divadelní i osobní. v míst-
ním kraji jsem měl část rodiny 
– a když jsem přijel na prázd-
niny ke strýci a tetě (otcově 
sestře) do Přelouče, vrcholem 
mého pobytu byl vždy zájezd do 
Pardubic. v dětství na zmrzlinu, 
v pubertě pak s bratranci tajně 
na pivo – tady tenkrát bylo 
nějaké silné pivo, snad šest-
náctka, to by Pardubičáci jistě 
věděli. a někdy v době, kdy jsem 
se jako herec v mládí motal po 
oblastních divadlech a už se mi 
nelíbilo v Mostě, se vyjednávala 
možnost, že bych mohl nastoupit 

právě do Pardubic. tuším, že to 
bylo za ředitele bittla, se kte-
rým o tom jednal můj nevlastní 
strýc, režisér Jirka Holeček, který 
sem byl po roce 1968 odsunut 
z Chebu, kam se nesměl v té 
době ani přiblížit. ale pak jsem 
dostal ve stejné době nabídku 
do HaDivadla a do činoherního 
studia v Ústí nad labem, což 
byla studiová divadla, která 
byla důvodem, proč jsem vůbec 
k divadlu šel. Přesně takové diva-
dlo jsem chtěl dělat. rozhodnul 
jsem se pro HaDivadlo, tehdy 
ještě prostějovské, ale už s cen-
zorským dohledem Státního 
divadla v brně. Myslím si, že jsem 
pak do Pardubic ani nejel, a tím 
ta drobná koketérie skončila.

většina diváků tě má jistě 
ve svém povědomí stále jako 
herce. jak ses postupně přero
dil z herce v režiséra?
Myslím, že zrovna v tyto ledno-
vé dny je tomu přesně dvacet 
let, co jsem odešel z angažmá 
v HaDivadle. ale ještě před mým 
odchodem jsem tam od roku 
1989 režíroval. začátek mých 
režií souvisel se způsobem, 
jakým HaDivadlo fungovalo – 
jako autorské divadlo, divadlo 
tématu. a řadu témat jsme do 
dramaturgie vkládali my herci, 
měli jsme celý cyklus, v němž 
byli herci iniciátory představení. 
nejdřív jsem režíroval jednu 
inscenaci v uherském Hradišti 
a v roce 1989 dvě inscenace – 

na konci února bude mít na scéně městského divadla premiéru hra josefa topola konec maso
pustu. jedná se suverénně o jednu z nejlepších českých her 20. století. topolovu hru her režíruje 
Břetislav rycHlík, který má k autorovi a jeho dílu velmi blízký vztah. můžete se těšit na inscena
ci, která se zabývá nejen českou povahou a hledá podstatné lidské hodnoty.
konec masopustu byl v pardubickém divadle naposledy uveden v roce 1963 a tehdejší inscenace 
slavila velký úspěch. jaká bude ta současná, to se musíte nechat překvapit. ale v následujícím roz
hovoru vám režisér rychlík alespoň trochu napoví. 
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ve viole jsem udělal do té doby 
zakázaného Ivana Wernische 
a Pavla Šruta s hudbou Plastic 
People a MCH bandu Mikoláše 
Chadimy, zakázaných kapel, tato 
inscenace však byla hned po 
premiéře zakázána, dohrávala 
se pak později pod patronátem 
undergroundového Junior klubu 
na Chmelnici, a v HaDivadle jsem 
udělal hru Přemysla ruta Žádná 
tragédie. Později se mi nechtělo 
už moc hrát, ale hlavně jsem 
začal režírovat v televizi, protože 
brněnské studio chtělo po převra-
tu nezkorumpované a nezkažené 
lidi – tedy nás pozvali a ptali 
se, jestli máme nějaké scénáře, 
když jsme psávali, třeba co nešlo 
v minulém režimu uvést… tak 
jsem začal nejprve dodávat scé-
náře, ale moc se mi nelíbilo, jak 
se toho pak někdo „chopil“, někdo 
z těch „vysloužilých televizáků“, 
kteří měli řemeslnou machu. tak 
jsem si svoje scénáře začal reží-
rovat sám. a můj autorsko-režijní 
přístup, který jsem používal, je 
stejný, ať člověk dělá divadlo 
nebo televizi. Dodneška jsem 
natočil na tři stovky dokumen-
tů a televizních cyklů – třeba 
fenomén underground nebo lidi 
z manéže, které jsem dělal se 
Ctiborem turbou. Divadel jsem 
v té době nerežíroval hodně, jen 
jednu nebo dvě inscenace ročně, 
což jsem si hlídal, protože mě 
režírování divadla vždycky hodně 
vysaje, herci jsou jak upíři – pro-
stě z člověka svými dotazy, svojí 
tvorbou a hledáním vysají energii. 
vždycky jsem pak úplně vyřízený. 
nikdy jsem si neuměl představit, 
že bych v sobotu dorežíroval, 
měl premiéru a již v pondělí začal 
zkoušet něco dalšího někde jinde, 
jako to dělal třeba přítel Pitínský. 
to bych se zhroutil, a to toho 
vydržím dost. 

saješ i ty na oplátku energii 
z herců? 
Samozřejmě, já saju hrozně. ale 
divadlo není o tom vzájemném 
vysávání se, je to především 
tým, ansámbl, skupina – a v jis-
tou chvíli jsou herci na jevišti ti 
nejdůležitější. Prošel jsem vším 

možným, divadlem z různých 
pozic… také jsem dělal asisten-
ta režiséru Hynštovi, který byl 
v roce 1968 vyhnaný na oblast do 
Hradiště, viděl jsem jeho obdivu-
hodný zápas – jeho důstojnost, 
důstojnost profese a divadla – 
v těch „normalizačních sračkách“. 
taky jsem jednu dobu herectví 
na JaMu učil. k hercům se proto 
obracím s velkou láskou a důvě-
rou. Pokud ovšem nezačnou vyko-
návat svoji nejoblíbenější činnost 
– to znamená podřezávání větve 
sami pod sebou, což je velmi oblí-
bená činnost ve všech divadlech. 
když tohle začne, má pak člověk 
co dělat, aby se udržel, protože 
s tou větví pak můžeme spadnout 
všichni. 

co pak v té chvíli můžeš jako 
režisér udělat? Být skvělým 
psychologem? 
Myslím si, že psycholog jsem 
docela dobrý. Jde o to, aby všich-
ni zúčastnění měli také radost 
z tvorby, jinak by ani nemělo 
smysl, abychom se setkávali. 
vždyť divadlo má tu neuvěřitel-
nou možnost, že se v něm člověk 
může svobodně zabývat vlastní 
imaginací, fantazií, svými nápady, 
hrát si, a to i když děláme těžké 
věci. ale mám rád namíchané 
tragikomické pocity, protože 
nic není černobílé, ani v těch 
tragických věcech. například 
rok na vsi bratří Mrštíků, který 
jsem dramatizoval a režíroval, je 
tragickým příběhem, ale je v něm 
zároveň hodně groteskních osudů 
a směšných postav (nevysmívám 
se jim), ale směšných ve smyslu 
svých charakterů a svého jednání. 
Co se týká psychologie, často si 
vybavuji základní režijní odkaz 
slavného Petera Scherhaufera 
– jeho tezi o „teorii laskavého 
nezájmu“. Dřív bych „vylít“, když 
jsem byl mladý, ale jak je člověk 
starší, ví, že si může počkat den 
nebo dva, nechat to chvíli být, 
neřešit to, nejít do zbytečných 
konfliktů – a to přitom nemám 
problém jít s lidmi do konfliktu, 
když mám dojem, že třeba něco 
narušují celku, ale vždycky to 
řeším z očí do očí.

pojďme již přímo k josefu topo
lovi, jehož konec masopustu 
právě v pardubicích režíruješ – 
a to skrze již mnohokrát sklo
ňované téma. říkal jsi, že téma 
tě musí vždy na první pohled 
zaujmout nebo si ho musíš ale
spoň brzy ve hře najít. u konce 
masopustu jsi ho viděl rovnou, 
o řadu let dříve, než jsme o hře 
začali mluvit, nebo až jsme se 
začali textem podrobněji zabý
vat? 
člověk to téma cítí, vnímá, pokud 
ho text zaujme. Já ho vnímám 
spíše básnicky. když čteš poezii, 
obvykle si ji moc neanalyzuješ, 
prostě tě zasáhne, vnímáš jazyk, 
vnímáš jeho krásu. a později jsem 
si ho musel znovu pojmenovat 
před naším zkoušením, protože 
od dob, co jsem konec masopustu 
chtěl režírovat, jsem taky zestár-
nul, musel jsem uvažovat o tom, 
co to znamená inscenovat ho 
právě v této době, ale o to strach 
nemám. nakonec se mi jako klíčový 
zdál faustovský zápas o duši člo-
věka, jestli člověk obstojí sám, aniž 
by se vůbec definoval jako nějaký 
hrdina, jestli obyčejný člověk 
z venkova obstojí proti takovému 
šílenství, jaké představoval komu-
nismus – a za ten si můžeme dosa-
dit cokoliv v dnešní době. Skupina, 
masa lidí útočí na jednoho člověka, 
který je ale špatným svědomím 
všech těch ostatních – znali se, 
vyrůstali spolu a najednou stojí 
proti sobě! a v této hře je pak ten 
zásadní prvek rituální, který je 
divadelně fascinující – antický chór 
v podobě českého masopustu. Je 
tam nejen jazyk, ale také příběh, 
vyprávěný zcela moderně – tolik 
paralelních dějů najednou! tyto 
postupy, které topol, divadelník 
srdcem a citem, měl objevené již 
začátkem 60. let, si světová dra-
matika stále objevuje. Příběh zde 
není lineární, i když se odehrává 
fakticky během jednoho dne, což je 
fascinující. téma je pro mě jasné. 
ale také si ho zpochybňuju v tom 
smyslu, že právě to trvání si na 
svém stálo toho člověka syna, byť 
nedorozuměním, jediného pokračo-
vatele toho, co držel. kdo je tady 
v tuhle chvíli vítězem? �  
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je zde i boj nového a tradičního? 
Myslím si, že ani ne. Jedině pokud 
za tradici považujeme hodnoty, 
kterým dnes můžeme říkat lidské 
nebo křesťanské – tedy že se 
jedná o boj o základní lidské hod-
noty člověka, o jeho důstojnost, 
svobodu, svobodu rozhodnutí, 
o to nenechat se ponižovat 
nějakými „sráči“ nebo gangstery 
jako v případě komunistů. Pak 
řekněme, že ano, však „nová, nová 
je hvězda komunismu“, ale bylo 
to v podstatě zaostalé barbarství, 
tedy v tomhle smyslu noví nebyli. 
v komunismu se přece nejprve 
zdál nejrevolučnější postoj trvat 
si na svém. a teď, když se o tom 
bavíme, si uvědomuju, že někdy 
koncem 80. let jsem v samizdatu 
vypovídal na otázku, co je nej-
důležitější – a my v HaDivadle 
jsme tenkrát říkali „mlet si pořád 
to svoje“, čili trvat na svém. 
a to vypadalo jako revoluční čin. 
Dneska bys řekl, že to je úplně 
normální věc. ovšem zeptej 
se dnes, jestli jsou lidi schopni 
obstát a trvat si na svém názoru 
tváří v tvář nějaké síle…

co ale pak v tom případě pro 
tebe znamená, že si postava 
krále na svém trvala, ale přišla 
o syna? 
Já jen říkám, že nad tím zůstane 
otazník. nejsem soudce, divadlo 
nemá soudit, divadlo má v lidech 
zanechat otazníky, když jdou 
domů. Jak jsem říkal i na zkoušce 
poučku svého přítele profesora 
aloise Hajdy, režisér staví insce-
naci na různých úrovních – od 
toho nejnižšího dle příběhu až po 
to nejvyšší, přijímané intelektuály, 
kteří si otázky kladou. Povinností 
divadla v každé době je klást si 
otázky po smyslu naší existence, 
po smyslu našeho života. a to je 
v tématu topolovy hry ukotvené, 
mimochodem má podtéma, kte-
rým je český charakter, jestli něco 
takového existuje…

ano, v tom s tebou určitě 
souhlasím. konec masopustu 
je hra postavená na poměrně 
realistickém základě, je ukot
vená ve své době, zároveň je 

básnickým dramatem – stavbou 
a jazykem, hraje s metaforou. 
je dnešní divák schopný takové 
metafory vnímat a například za 
komunismus si dosadit jiné síly, 
jak říkáš? 
nesmí si to však dosazovat poli-
ticky. Je to zmanipulovaná masa, 
které lidi podlehli, tedy princip 
starý jako lidstvo samo. ale na 
topolovi je rafinované, že nikde 
to není vyloženě dobré a zlé, i ti 
komunisti mají svoje valéry, lidské 
osudy, osobní tragédie, nejrůz-
nější osobní důvody… a člověk si 
může dosadit současné kariéristy, 
současné „hajzly“, ale nakonec 
komunismus je – jak jsem kdysi 
psával do komentářů pro bbC – 
mentalita, charakter, povaha, čímž 
se vracím k tomu, že je to hra 
o českém charakteru. ale politiku 
ať v tom nikdo nehledá, spíše je 
třeba hledat básnicky a lidsky. 
básnický oblouk nad tím vším je na 
každé hře zajímavý. a slyšet z jevi-
ště tu vzácnost jazyka, mimořádný 
jazyk, to je jedna z tak přitažlivých 
věcí na divadle – zvláště v době 
takového zplanění jazyka. až se 
divím, že zrovna pardubické diva-
dlo muselo mít tak výborný nápad 
tuto hru uvést.  

ještě osobní otázka: sám jsi 
josefa topola znal. kdy a jak 
jste se potkali a jak se vaše 
přátelství vyvíjelo? 

Josef topol byl přiveden na někte-
ré z našich slavných představení 
v Praze v 80. letech. Mám dojem, 
že ho přivedl Sergej Machonin, 
karel kraus a lidé kolem charty, 
divadelníci, se kterými jsme se 
intenzivně stýkali. tyto schůzky 
vyvrcholily tím, že václav Havel 
v roce 1988 napsal pod cizím 
jménem pro Provázek a HaDivadlo 
hru. Josef plaše chodil na naše 
představení, někdy sám, někdy 
s krejčou, krausem a tomášovou, 
já už jsem se v té době kamarádil 
s Jáchymem a filipem, prolínalo 
se to. Hned po převratu nám 
napsal dopis, jak pro něho bylo 
nečekané, co jsme tenkrát dělali, 
a že si uvědomuje dva základní 
rysy – naši poetiku a naši mrav-
nost. nakonec naše přátelství 
vyvrcholilo tím, že mi dovolil 
nahlídnout pod prsty jeho tvor-
bě – v televizním cyklu zblízka 
jsem o něm natočil hodinový 
dokument, který ať posoudí jiní. 
ale lidi, kteří Josefa znali, mi říkali, 
že tolik se o svých bolestech, 
pochybách, o působení v Divadle 
za branou a svém psaní veřejně 
nikdy nezmiňoval. nakonec jsme 
ho my dva společně navštívili asi 
tři dny předtím, než ho z domova 
odvezli do nemocnice, odkud se 
už nikdy nevrátil.  zdj

kráceno, celý rozhovor si může
te přečíst na www.vcd.cz.

dramaturg z. jaNál a režisér b. ryChlík Na NávŠtěvě u j. topola, foto v. harapes
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 noví režiséři s sebou přinášejí i nové postupy. režisér radovan lipus zahájil zkoušení tragikomedie duše – 
krajina širá v příjemné secesní kavárně, neboť autor hry arthur Schnitzler svá díla často tvořil ve vídeňských 
kavárnách. režisér břetislav rychlík přišel s nápadem přesunout první čtenou zkoušku konce masopustu 
z divadelní zkušebny do muzea masopustních obchůzek v památkové rezervaci lidové architektury betlém, 
a tak herci ve středu 6. ledna odjeli do nedalekého Hlinska, kde hru poprvé společně nejen přečetli, ale také si 
o ní i autorovi povídali, a navíc zde načerpali dostatek inspirace i informací o masopustních maškarách, které 
v topolově hře hrají velkou roli.  raS

NeVšeDNí ZAčáteK KONCe MASOPuStu

zDeněk ruMPík S JeDnou z autentICkýCH MaSoPuStníCH MaSek.
HerCI SI v Muzeu neJPrve vySleCHlI výklaD o MaSoPuStní tra-
DICI v čeCHáCH. 

První SPolečné Přečtení toPolova textu.

PřeDStavItel Hlavní role MartIn MeJzlík S veronIkou 
MaCkovou, PePou láSkou a láďou ŠPInereM.

ÚvoDní Slovo reŽISéra břetISlava ryCHlíka.

v konCI MaSoPuStu uvIDíte také Janu onDruŠkovou, Honzu 
MuSIla a líDu MeCeroDovou. foto JIří SeJkora
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v letech 1963 a 1964 obletělo 
topolovo básnické drama konec 
masopustu většinu českých 
jevišť, přičemž ani to pardubické 
nebylo výjimkou. na přelomu 
tisíciletí se k nám v několika 
divadlech začalo znovu nesměle 
dostávat. a nyní je zkoušení 
nové inscenace této hry, která se 
k nám vrací po třiapadesáti letech, 
v plném proudu.
na pardubické inscenaci z konce 
roku 1963 kritika ocenila přede-
vším režii jaroslava novotného 
a Heleny Glancové.
„Jaroslav novotný a Helena 
Glancová vytvořili v pardubickém 
divadle představení, které je rov-
noprávné krejčově inscenaci co 
do základního přístupu k textu. 
výsledkem je inscenace profesio-
nálně přesná a výjimečně citlivá, 
laděná tklivěji a emocionálněji než 
olomoucké představení, ale stejně 
věcná a prostá.“ 
(úryvek z čláNku jedNa hra v jedNé evy 

uhlířové, který vyŠel 12. úNora 1964 
v divadelNíCh NoviNáCh.)
z hereckých výkonů pak odborná 
veřejnost vysoce hodnotila přede 
všemi alexeje Gsöllhofera v roli 
Smrťáka a mladého josefa somra 
jako Husara. tehdy byl v pardu-
bickém divadle krátce v angažmá 
i další vynikající (tehdy sedmadva-
cetiletý) herec pavel landovský, 
jehož vzpomínka na to, jak se 
vůbec k roli a do Pardubic dostal, 
vás jistě pobaví: „někdy uprostřed 
sezóny 63/64 mě vzali do divadla 
do Pardubic, asi hlavně díky Josefu 
topolovi, mýmu kamarádovi ještě 
z hlubšího mládí, kterej už byl 
slavnej dramatik a pro konec 
masopustu vyžadoval, že musím 
rozhodně hrát v pardubický insce-
naci jeho hry Muže s bubnem, pro 
můj buranskej, venkovskej výraz.“ 
(úryvek z čláNku heleNy albertové 
jmeNoval jsem se herCem pavel laNdovský, 
který vyŠel 29. květNa 2001 v divadelNíCh 
NoviNáCh.) anH

� k. pospíŠil a j. somr v KONCI MASO-
PuStu, včd 1963

� titulNí straNa dobového programu
 

Konec masopustu před půl stoletím
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Bez nápovědy v „moravském kroji“ 
Po předvánočním pořadu Bez 
nápovědy jsem já a hereč-
ky lída Mecerodová, Jindra 
Janoušková a romana Chvalová 
dostaly tolik poděkování, že můžu 
s určitostí tento večer nazvat 
povedeným. Povídání o vánocích, 
divadle, ale i soukromí hereček 
bylo proložené dobrotami, které 
jsme pro diváky samy připravily.  
Další skupinou herců, které něco 
vnitřně spojuje a kteří budou 
mými hosty v únoru, jsou jana 
ondrušková, milan němec 
a aleXandr postler. kromě 
toho, že se mají rádi, což není 
v jakémkoliv zaměstnání vždy 
úplně samozřejmé, všichni 
jsou nějakým způsobem spjati 
s Moravou. 
lexa postler, který působí 
v našem divadle už přes dvacet 
let, absolvoval Janáčkovu kon-
zervatoř v ostravě, následně měl 
angažmá v divadlech v českém 
těšíně a opavě. na obě divadla 
vzpomíná hezky a má v nich 
pořád přátele. a celoživotně 
ho bude severní Morava, zvlášť 
Jeseníky, přitahovat už proto, že 
tam má chalupu, kterou miluje. 
ano, je to daleko, není to na 
víkendové návštěvy, o to víc si 
tedy užívá krás přírody a ticha 
v „setnici“ přes letní divadelní 
prázdniny. o chalupě a o svých 
kočkách může lexa mluvit dlouho 

a poutavě, určitě se máme na co 
těšit.
jana ondrušková také navště-
vovala Janáčkovu konzervatoř 
v ostravě, ale o mnoho let 
později. Pochází z třince a je to 
pořádná moravská patriotka. 
Po absolutoriu působila několik 
sezón v divadle v českém těšíně. 
v Pardubicích, kde „nastoupila 
do rozjetého vlaku“ a přebrala 
několik rolí po své spolužačce 
Petře tenorové, která odešla 
do angažmá do kladna, na sebe 
výrazně upozornila postavou 
Honey v albeeho hře kdo se bojí 
virginie Woolfové? tuto sezónu 
začala těžkou rolí manželky 
Jakuba Jana ryby v Hej, Mistře! 
a manželkou se stala i těsně 
před tím, o prázdninách, kdy řekla 
„ano“ svému mnohaletému part-
nerovi Martinovi. I o tom si spolu 
budeme povídat. 
milan němec sice nepochází 
z Moravy, narodil se a vyrůstal 
v Jihlavě, ale k brnu ho poutá 
silný a krásný vztah. vystudoval 
brněnskou konzervatoř, poté 
chodil na Janáčkovu akademii 
múzických umění, během které 
hostoval v Městském divadle 
brno. Pak nastoupil do angažmá 
ve východočeském divadle, kde 
hned od počátku hodně hrál. 
Milan uměl strhnout pozornost 
publika, zejména v komediálních 

rolích, a publikum ho milovalo. 
Přesto po deseti letech opoustil 
naše divadlo a odešel do brna, kde 
u ředitele a režiséra Stanislava 
Moši nazkoušel hned několik velmi 
zajímavých charakterních rolí, 
a zdá se, že postavy gaunerů pro 
něj byly výzvou. Sedm let cesto-
val mezi brnem a Pardubicemi, 
kde má rodinu, manželku Moniku, 
která účinkuje v mnoha muziká-
lech na naší scéně, a dva syny. 
vašek a toník už také okusili 
kouzlo jeviště, oba dva hráli 
v našem divadle. Přemýšlivý 
vašek se ještě v předškolním 
věku, kdy neuměl číst, naučil 
složité texty do Shakespearova 
richarda III. energický a komu-
nikativní toník nejraději sedí na 
vrátnici a sleduje i „organizuje“ 
život v divadle, a když dostal pří-
ležitost hrát v kavkazském křído-
vém kruhu, byl nadmíru šťastný. 
Derniéru pak velmi oplakal. není 
divu, že Monika a synové byly sil-
ným magnetem, který přitahoval 
Milana zpátky do Pardubic i do 
divadla, kde začínal. 
krásná moravská příroda, brno, 
které je „zlatou lodí“, děti, 
kočky, manžel, manželky, plány 
do budoucna, radost z divadla 
i radost z jídla – to budou témata, 
která budeme probírat 4. února 
na Malé scéně. 
  Jau

fo
to
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PreMIérOVé MOMeNtKy

19. prosince jsme na česká divadelní prkna poprvé uvedli komedii alana ayckbourna rodinný podnik, kterou 
nastudoval režisér robert bellan. Předvánoční divadelní dárek přijali premiéroví diváci s nadšením. Přestože se 
nejedná o čistou komedii k popukání, hra o současném zkorumpovaném světě má totiž jistý morální přesah 
a obsahuje i prvky rodinného dramatu, publikum se bavilo a své herce opět odměnilo dlouhotrvajícím potleskem. 
ten si vedle svých kolegů zasloužil především Josef Pejchal, který před premiérou přišel o hlas (málem to už 
vypadalo i na odvolání premiéry!), jakoby vánočním zázrakem však premiéru „umluvil“, ale po představení o hlas 
zase ihned přišel. Divadelní jeviště zkrátka léčí! a to nejen herce, ale určitě i diváky v hledišti...  raS

J. kaluŽný Jako PoDnIkatel JaCk MCCraCken a l. MeCeroDová Coby JeHo ManŽelka, foto r. kalHouS
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roMana CHvalová, PřeDStavItel Hlavní role JIří kaluŽný 
a reŽISér robert bellan PřI DěkovačCe.

o MoŽné DalŠí SPoluPráCI SI Po PreMIéře PoHovořIl řeDItel 
DIvaDla Petr DoHnal S PřeklaDatelkou Hry zuzanou JoSkovou.

na PoPreMIérový raut ve foyer DorazIlI robert bellan 
I luDMIla MeCeroDová Se SvýMI DCeraMI.

PreMIéra Se konala těSně PřeD vánoCeMI, Proto na rauto-
véM Stole neCHybělo Cukroví, kteréMu neoDolal anI toMáŠ 
lněnIčka.

Petru Janečkovou na PoPreMIérové SPolečenSké Setkání 
DoProvoDIl JeJí Partner laDISlav ŠPIner.

blíŽíCí Se vánoCe SI u StroMečku PřIPoMnělI PePa láSka 
I autor PůSobIvé SCény nIkola teMPír.  foto J. SeJkora
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jiří kalužný
(jack mccracken)

1. určitě! už nevím co, ale továrna 
to nebyla. a kdo říká, že neu-
krad‘ nikdy nic, tak kecá!

2. Samozřejmě! a kdo říká, že 
nelže, tak kecá!

3. no kéž už by na to přišlo! bohu-
žel mě nikdo nic nenabízí. tímto 
vyzývám případné zájemce.

ludmila mecerodová
(poppy)

1. nedá se říct, že bych něco vy-
loženě ukradla, ale něco jsem si 
ještě jako studentka půjčovala… 
třeba ze společné ledničky, když 
jsem přišla hladová a neměla 
jsem se v tu chvíli koho zeptat. 
ale pak jsem to vždycky vrátila. 
takže jsem kradla jen dočasně.

2. někdy mám pocit, že třeba lžu, 
ale pak zjistím, že jsem stejně 
řekla pravdu. neumím v tom 
moc chodit…

3. nemám tušení, u mě to opravdu 
nehrozí. ale nikdy neříkej nikdy!

veronika macková
(samantha)

1. Jo. Jednou jsem ukradla u „ťa-
manů“ růžovej župánek. to jsem 
byla ještě na základce a prostě 
jsem neměla peníze…

2. normálně nelžu. ale když třeba 
nechci někomu ublížit, radši 
trochu zalžu, než bych řekla 
krutou pravdu. anebo třeba 
lžu, když říkám, že mám hodně 
práce a nepřijedu domů, a pak 
se objevím ve dveřích a řeknu: 
„čáu, jsem tady!“ (smíCh)

3. už jsem se setkala s tím, že se 
to prej dneska děje – že bez 
úplatku dneska nikdo nic neu-
dělá… ale mně to přijde hrozný! 
takže ne!

joseF pejcHal
(Benedict Hough)

1. (tiCho) toho bylo tolik, že musím 
popřemýšlet, co vybrat… (smíCh) 
Jako malý jsem chodil krást slad-
kosti. třeba když maminka kou-
pila někomu třeba kočičí jazýčky 

– ty jsem s oblibou vykrádal. 
vždycky jsem šel a nenápadně si 
jeden vytáhl, až jsem samozřej-
mě vytáhl i ten poslední. 

2. a lži s tím byly hodně spojené, 
protože jsem samozřejmě krádež 
zapíral, jak to šlo. Jinak myslím, 
že třeba zrovna divadlo je ta-
ková milá lež a my jsme vlastně 
profesionální lháři.

3. určitě bych úplatek vzít nechtěl, 
to už by na mě bylo moc! a i na 
mou postavu pana Hougha – on 
totiž v skrytu duše žádné úplat-
ky nechce, jen hledá pochopení 
a lásku!

petra janečková (anita)
1. Jablko. to byl takovej hec na 

základce.
2. Milosrdné lži nebo poupravenou 

pravdu asi používá občas každej. 
ale určitě jsem někdy lhala! 
každej lže, to je úplně normální…

3. to dost závisí na výši úplatku. 
asi neexistuje člověk, který by se 
nenechal podplatit. Samozřejmě 
každej řekne nenene – a já taky 
říkám nenene, ale kdyby někdo 
přišel a řekl: „a co takhle milion 
dolarů?“ Myslím, že tuhle hranici 
skvěle popisuje film neslušný 
návrh.

jana ondrušková (tina)
1. ne, já jsem v životě nic neukrad-

la. naopak! není to tak dlouho, 
co mi tady v Pardubicích ukradli 
notebook, takže kromě toho, že 
se nemám z čeho učit na státni-
ce, bych chtěla novým majitelům 
vzkázat, ať si užijou moje fotky, 
hudbu a všechny moje vzpomín-
ky. Jediný můj prohřešek je, že 
občas jezdím načerno v MHD, 
takže kradu jízdenku.

2. obávám se, že jsem si lži zažila 

Hříšní herci divadla 
Východočeského 
aneb Na slovíčko s členy Rodinného podniku
Být či nebýt poctivý, mravný, čestný…? jak jsou na tom postavy – 
členové jedné velké soudržné rodiny – se dozvíte, když se přijdete 
podívat na poslední novinku na našem repertoáru, komedii rodinný 
podnik britského dramatika alana ayckbourna. jak hluboce ale 
zasáhl mravní úpadek jejich představitele? podle výsledků mého 
průzkumu krade 85% herců, a to není zdaleka všechno! čtěte dále 
a dozvíte se, jak kompletní obsazení rodinného podniku reagovalo 
na moje všetečné dotazy. 

1. ukradli jste někdy něco? a neříkejte, že ne! já se například 
přiznávám (nikdy jsem to nikomu neřekla), že jsem v první
třídě ukradla spolužačce z penálu gumu. Byla růžová, sladce 
voněla (ta guma) a chtěla jsem ji sníst. takže do toho!

2. a co lži? no ták, každý občas lžeme. komu lžete nejčastěji? 
– doma? v práci? a jak? – často? pravidelně? milosrdně?

3. představte si, že jste nějaká vlivná osoba hodná zkorumpo
vání. nechali byste se podplatit? kdyby na to přišlo…
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hojně v pubertě. takové ty běžné 
jako: né, nebyla jsem v hospodě. 
– Cos pila? – Matonku… to jsem 
lhala docela dost na můj vkus, 
ale myslím, že rodičům to bylo 
všechno jasné. 

3. vůbec si to nedokážu představit, 
ale nikdy neříkej nikdy!

joseF láska (roy ruštin)
1. když jsem byl malej, v obchodě 

jsem ukradl přívěsek na klíče 
a kondomy. ale chytli mě.

2. Jasně, jako malej jsem lhal ohled-
ně známek, poznámek… a pak 
jsme lhali na konzervatoři, když 
jsme měli kšefty. někteří učitelé 
nám radili, ať třeba řekneme, že 
jdeme k doktorovi, aby nám to 
prošlo.

3. kdo by mě chtěl podplatit? – 
leda kdyby přišel šéf: „Hele, 
dneska to hraj trošičku jinak…“ 
(smíCh)

lída vlášková (Harriet)
1. Jednou jsem v papírnictví ukrad-

la malý notýsek, ale byla pak 
taková hanba, že jsem se kolem 
toho obchodu styděla i projít.

2. už v mateřské školce jsem 
pochopila, že mojí mamince 

nemůžu říct skoro nic ze svého 
soukromí. Spíš než lži to byly po-
lopravdy a milosrdné zamlčování 
informací.

3. to by teda muselo stát sakra za 
to! ale asi ne… Pojmenovat to 
jinak! – Že mě někdo bude spon-
zorovat jako herečku, ježišmarjá, 
to klidně! (smíCh)

tomáš lněnička (cliff)
1. kokosové tyčinky v českých 

budějovicích, když nám zavřeli 
divadlo a já tam byl ve skladu na 
brigádě.

2. lži používám pro dobro věci – 
milosrdné lži.

3. zas takovej charakter nejsem, 
asi jo!

aleXandr postler 
(desmond)

1. v roce 1971 v rumunsku autíčko 
jednomu malému francouzskému 
turistovi, což mě dodneška mrzí.

2. Pokud možno, nelžu, protože se 
to nevyplácí. z toho je vždycky 
problém – buď vnější, nebo 
vnitřní. 

3. Myslím si, že ne… no přece 
neřeknu, že ano?!

romana cHvalová 
(yvonne digger)

1. Já myslím, že asi ne. Jsem 
spíš ten blbec, kterej se nechá 
okrádat. vždycky si říkám, že 
se mi to přece jednou vrátí, ale 
ještě mi nikdy nikdo nic nevrátil, 
na rozdíl ode mě, která vždycky 
všecko poctivě vracím. (smíCh)

2. lži nemám ráda. uznávám jedi-
ně milosrdnou lež – ve chvíli, kdy 
by pravda mohla někomu hodně 
ublížit nebo přitížit. Jinak jak se 
říká, kdo lže, ten krade!

3. Mě opravdu není proč 
podplácet… Jedině, že by bylo 
podplácení třeba to, že někomu 
seženu lístky na představení 
a on mi pak pošle kytku. to je asi 
tak maximum. (smíCh)

jan HyHlík (ken ayres)
1. upřímně řečeno, nepamatuju se. 

Spíš mám pocit, že ne – i v dět-
ství jsem byl dost poslušný 
chlapeček.

2. asi jako každý. ale nejsem per-
manentní lhář. například ženám 
se vždycky musí něco zalhat – 
zalichotit. taková konstruktivní 
lež je, myslím, snesitelná.

3. Při mém povolání se s tím člověk 
určitě nesetká. ale jinak si my-
slím, že penězi určitě ne. něco 
jiného je, když člověk dá třeba 
doktorovi flašku – před smrtí. 
(smíCh)

petr Borovec
(italští podnikatelé)

1. nikdy v životě jsem nic neukradl! 
ne! Jenom mamce jsem ukradl 
z peněženky… padesát korun… 
párkrát… a mamka o tom 
věděla. nejsem na to pyšný.

2. Mamince jsem často lhal, když 
po mně chtěla žákovskou knížku, 
že ji nemám, že nám ji ve škole 
vzali. ale bylo mi to houby platný, 
protože byla učitelka a hned 
pohotově opáčila: „nekecej! ty 
jsme vám vraceli minulý týden!“

3. kdyby se to pojmenovalo jinak, 
tak možná! Možná…

anH

téměř Celé obsazeNí rODINNéHO PODNIKu 
Na fotografii Na plakát k premiéře,  
foto r. kalhous 
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Honzo, nedávno jsi oslavil 
kulaté narozeniny, může to být 
důvod k nějakému bilancování 
dosavadního života?
ne, ne, absolutně ne! Já jsem 
žádné kulatiny nebilancoval, já 
se ani na žádné kulatiny necítím! 
(smíCh) Jsou to sice jednoduché 
počty, ale záleží přece jen na tom, 
jak se člověk cítí. ani s rodinou 
jsem nic neslavil. zrovna jsem měl 
generálkový týden a byl jsem tu 
prakticky od rána do rána, tak se 
dá těžko něco slavit… (smíCh)

ano, to bylo vlastně těsně před 
premiérou rodinného podniku 
(19. prosince 2015), kde hraješ 
roli kena, hlavy rodiny, jenž 
předává svoji firmu mladšímu 

nástupci. říká se o tobě, že si 
pečlivě vedeš záznamy o svých 
rolích… určitě už víš, kam mířím.
Já jsem to tušil! (směje se a sahá do 
taŠky pro Notýsek)

vidím, že jsi na náš rozhovor 
připravený! (SMíCH) přesně tak, 
zajímá mě, kolikátá v pořadí byla 
tvoje role kena v rodinném pod
niku, resp. kolik rolí nebo třeba 
i představení jsi odehrál, řekněme 
v okamžiku, kdy jsi oslavil to 
„významné životní jubileum“.
Jelikož zázračný notýsek mám 
s sebou, můžu ti to říct naprosto 
přesně! Jinak bych si to nepa-
matoval. byla to 245. role v mojí 
49. sezóně, do níž jsem vstoupil 
s 5700 představeními. (smíCh)

to je vážně úctyhodné! záznamy 
si vedeš úplně od začátku své 
herecké kariéry? pořád v tom 
stejném notýsku?
ano, to je on, mám v něm všechny 
své role, co jsem kdy na jevišti 
hrál. I tu úplně první, když jsem 
byl v druhém ročníku na DaMu 
a hráli jsme študáky v jedné 
Šotolově hře. to bylo úžasné – 
mělo to šest repríz! (smíCh)

věnoval ses divadlu už dřív? 
třeba ochotnicky?
Jsem absolventem malostranské-
ho tzv. nerudova gymnázia. Po 
válce tam profesor latiny vetter 
založil slavný divadelní kroužek, 
který po jeho smrti převzal pro-
fesor češtiny novotný. z tohoto 
souboru pak vzešli herci jako 
např. Honza tříska, Milan neděla, 
Petr Šporcl, Honza Miller, klára 
Jerneková, Štěpánci a další. Do 
roka se tam dělaly zhruba tři čtyři 
premiéry, které se konaly vždy 
v podkrovní aule. zároveň se tam 
pěstovala i muzika, pořádaly se 
koncerty… 

následoval jsi v zájmu o divadlo 
příkladu rodičů? 
ne, vůbec ne. naopak! tatínek byl 
profesor matematiky a deskrip-
tivní geometrie. (smíCh) no, naši to 
neviděli moc rádi, ale nechali mě 
a nakonec mě i podpořili.

jsi pražský rodák a absolvent 
pražské divadelní fakulty 
akademie múzických umění. 
vrátil ses pak ještě někdy do 
rodného města?
ne, byl jsem tam pak už jen dva 
roky na konci 80. let v Divadle pod 
Palmovkou.

tam jsi i krátce řediteloval…
tam jsem jenom řediteloval. Hrál 
jsem tam vlastně jen jednu roli. 
ale jinak jsem jenom řediteloval 
a změnil název divadla. (smíCh) 

NA žáDNé KuLAtINy Se NeCítíM, 
říKá jAN HyHLíK
v. truneC v InSCenaCI Hej, mistře!, foto J. faukner 

Herec jan HyHlík oslavil před nedávnem úctyhodné 70. naro
zeniny. jeho kolega a ředitel divadla petr dohnal mu při této 
příležitosti předal stříbrnou pamětní medaili, tradičně udělovanou 
osobnostem, jež se zapsaly do historie našeho divadla. a protože 
takové životní jubileum je krásnou příležitostí k tomu, aby člověk 
trošku zavzpomínal na uplynulá léta, požádala jsem Honzu o roz
hovor, k němuž jsme se sešli v klidu a pohodlí jeho divadelní šatny 
před derniérou kejklíře z lublinu.

jako keN ayres v rODINNéM PODNIKu, foto r. kalhous

18



tehdy jsem vlastně zachraňoval 
divadlo, když ho chtěl magistrát 
zrušit. Pak se mi podařilo anga-
žovat jako režiséra Petra kracika, 
což byl opravdu ideální nástupce, 
který divadlo převzal, dal do kupy 
a vytáhl ho z porevoluční krize.

ještě předtím (v letech 1987
1990) jsi byl ředitelem tady ve 
východočeském divadle. co ti 
obě řídící funkce daly?
Především jsem vždycky toužil, 
to nepopírám, vést soubor po 
umělecké stránce. Šlo mi hlavně 
o tvůrčí práci – shánět režiséry, 
doplňovat soubor, což se podle 
mě podařilo, protože v té době 
tu byli jako stálí režiséři Michael 
tarant a Juraj Deák. a hodně členů 
tehdejšího hereckého souboru 
je tu dodneška. totéž jsem chtěl 
pak i v Divadle pod Palmovkou, 
kde jsem např. angažoval aleše 
Procházku, který tam byl léta 
stěžejním hercem. Jenže v té době 
začalo být ředitelování jen shá-
něním peněz, a to já jsem jednak 
neuměl, a bohužel jsem neměl 
štěstí ani na ekonomické náměs-
tky. takže z toho důvodu jsem se 
místa po roce a půl vzdal a vrátil 
se sem do Pardubic jako herec 
a už v životě jsem žádnou vedoucí 
funkci nechtěl ani vidět! (smíCh)

když si v internetovém vyhledá
vači zadám tvé jméno, vyběhne 
mi „hlasatel, herec, dabér“. vím 
o tobě, že už 20 let spolupra
cuješ s českým rozhlasem, a to 
konkrétně jako moderátor sta
nice vltava. věnoval ses práci 
v rozhlase už předtím?
o práci v rozhlase jsem měl emi-
nentní zájem už na škole, kde 
jsem dělal tzv. audio zkoušky, 
které dopadly zřejmě dobře, pro-
tože vzápětí jsem dostal nabídku 
načíst s panem růžkem na pokra-
čování román Případ Mauricius. 
rozhlas je se mnou vlastně od 
začátku mé profesionální činnosti. 
Pokračoval jsem v Hradci, kde 
bylo v té době velmi slušné studio 
– točily se tam i hry. Po okupaci 
jsem tam dokonce několik let dělal 
moderátora, když jsem celé neděle 
provázel posluchače rozhlasu. 

a to byla velmi dobrá průprava 
právě pro mou pozdější práci na 
stanici vltava, kde jsem začal pra-
covat v roce 1995.
a ten dabing? to je zanedbatelné…

ale co určitě není zanedbatelné 
a co jsi označil i za svého koní
čka, že se už zhruba 20 let věnu
ješ načítání knih pro nevidomé. 
jak ses k této práci dostal?
zajímavým způsobem… řekla mi 
o tom sestra, která tehdy učila 
na filozofické fakultě knihovnic-
tví a chodila se svými studenty 
jednou za rok v rámci výuky na 
exkurzi do knihovny a tiskárny pro 
nevidomé karla emanuela Macana, 
kde se jednak tisknou knihy 
v braillově písmu a zároveň tam 
mají studio pro natáčení audio-
knih. Já jsem se tam zašel zeptat 
a oni mě vzali! (smíCh)

jaké knihy načítáš? jedná se 
o různé žánry?
ano. tam se točí absolutně 
všechno. a když bych to vzal od 
extrémů, tak jsem četl od naučné 
literatury o československých 
letcích za druhé světové války, 
kde je spousta čísel, strojů, 
jmen, titulů a hodností v různých 
jazycích (s tím mi pomáhal tady 
kolega Jirka kalužný); přes dět-
skou literaturu, kterou ovšem 
načítají především ženy a dívky, 
nicméně jsem natočil celého 
Harryho Pottera nebo třeba něko-
likadílnou Paoliniho dračí ságu; 
přes veškerou beletrii – mám tam 
patent na forsytha a teď i na 

našeho  historika vondrušku – až 
po korán, což byla mimochodem 
nuda. (smíCh) a v tomhle je to 
právě zajímavé, v té různorodosti.

když máš takový přehled 
o svých představeních, víš také, 
kolik už jsi načetl knih?
175.

tak to jsi sečtělý!
no! (smíCh) ale to je taky to jediné, 
co čtu. Jinak mi nezbývá čas… 
teď ležím ve třetím vondruškovi, 
kterého mám načítat za 14 dní. 
(předChozí čtyřdílNá přemyslovská 
epopej vlastimila voNdruŠky má Celkem 
zhruba 2 500 straN. – pozN. red.) 
Jakoukoli knihu si musím doma 
vždy nejdřív připravit. nehledě na 
to, že u zahraničních autorů je 
spousta jmen, u kterých si musím 
vyhledat výslovnost. v podstatě 
to čtu dvakrát – jednou doma 
a jednou na mikrofon.

asi ti opravdu nezbývá moc 
času na koníčky, ale je ještě 
nějaká činnost, u které si 
opravdu odpočneš, vyčistíš si 
hlavu? třeba někdo se vrtá 
v zahrádce…
u vaření. v zahrádce, byť máme 
malou, se vrtá spíš moje žena, 
poněvadž já už se neohnu, nebo 
bych se ohnul a nenarovnal. (smíCh) 

a co vaříš?
abych pravdu řekl, cokoli. od 
svíčkové až po orientální musaku. 
Mám rád spíš pikantnější jídla… 
a upéct umím perník. (smíCh) �

jako páter zaChar v Hej, MIStře!, foto j. faukNer
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neláká tě odpočinek v důchodu? dokážeš si 
představit, že bys do divadla už nemusel a měl 
najednou spoustu času?
Samozřejmě že by mi bylo líto z divadla odejít. 
v minulých letech už jsem měl tu možnost, když 
jsem byl v rádiu zaměstnaný na plný úvazek a tady 
v divadle jsem byl jako host. ale pak se poměry 
v rádiu přiostřily a vypadalo to, že bych na divadlo 
už tolik času neměl. tak jsem se nakonec vrátil, 
nedovedl jsem si představit, že budu bez divadla. 
nicméně teď už uznávám, že věk je pokročilý a i ta 
užitečnost tady nemusí být taková… nejvíc by mi 
vadilo, kdybych přišel o divadlo a pak i o ten mikro-
fon… Je pravda, že si vůbec nedovedu představit, že 
bych nemohl dělat nic z toho, co dělám teď. to bych 
asi musel začít psát! (smíCh)

a to bych si ráda přečetla! (SMíCH) ale ještě raději 
budu, když zůstaneš zatím u divadla a rozhlasu. 
Honzo, děkuji za milý rozhovor a přeji ti hodně 
zdraví a úspěchů! anH

kráceno, celý rozhovor si můžete přečíst na 
www.vcd.cz.

těsně před Silvestrem jsme po deváté repríze hry 
Hej, mistře!, pojednávající o životě a díle významné-
ho českého hudebního skladatele Jakuba Jana ryby, 
slavnostně pokřtili doprovodné cd k inscenaci, na 
němž najdete výběr ze skladeb, které ve hře v úryv-
cích zaznívají. rybova překrásná hudba je doplněna 
i citacemi rybových úvah v podání představitele 
hlavní role tomáše lněničky. 

nové CD stojí 150 kč a k dostání je v divadelním 
obchůdku ve foyer či v předprodeji vstupenek, objed-
nat si ho můžete i on-line na stránkách divadla  
www.vcd.cz. Příjemný poslech! raS

� přebal Nového Cd
� p. dohNal, j. láska a ústředNí dvojiCe hry j. oNdruŠková 

s t. lNěNičkou při křtu Cd, foto j. sejkora

POKřtILI jSMe CD Hej, MIStře!

Výběr skladeb a myšlenek Jakuba Jana Ryby

Doprovodné CD ke stejnojmenné inscenaci Východočeského divadla Pardubice

HEJ, M ISTrE !ˇOsud hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby, skrývající ještě i dnes řadu tajemství, uchvátil 

režiséra Michaela Taranta a dramaturgy Věru Maškovou a Zdeňka Janála natolik, že se vydali 

po jeho stopách, aby se inspirovali jeho životem a dílem a vytvořili autorskou divadelní insce-

naci – aby na pozadí dobových i uměleckých souvislostí vyprávěli o životní pouti významného 

hudebního skladatele, a to především prostřednictvím jevištních obrazů. A tyto scénické obrazy 

samozřejmě nevynechaly ani hudební ukázky samotných Rybových skladeb – jednak za přítom-

nosti živých muzikantů a jednak s využitím sborových zpěvů. Neboť hudba je krajinou Rybovy 

duše, tedy i naší inscenace. Ta se pokouší objevit nový pohled na osobnost Jakuba Jana Ryby, 

bez nánosů a klišé, které v minulosti tohoto skladatele postihly. Navíc v roce, kdy si připomí-

náme 250 let od jeho narození a 200 let od jeho úmrtí. Ryba nebyl skladatelem jen jednoho 

díla – České mše vánoční – ale jeho dílo je bohaté ve velké šíři instrumentální i tematické, je 

prodchnuté radostmi i smutky jako Rybův život sám.

Východočeské divadlo Pardubice již pravidelně vydává vlastní soundtracky muzikálů, které 

na své scéně uvádí. Diváci si tak doma mohou prodloužit zážitek, kterého se jim dostalo během 

sledování divadelního představení. Není zrovna obvyklé, aby divadlo vydalo CD i k titulu činoher-

nímu, nyní se tak ovšem u inscenace Hej, Mistře! děje. Však se také jedná o činohru, v níž hudba 

hraje zásadní roli. Pro CD, které právě držíte v rukou, jsme vybrali několik úryvků z inscenace                   

i další Rybovy skladby. Je složeno jak z vlastních nahrávek Komorního orchestru Bona Nota 

pod vedením Václava Trunce, Dětského folklorního souboru Radost pod vedením Jitky Vítkové           

a zpěvů členů Východočeského divadla, tak z nahrávek převzatých. Hudba je doplněna mluve-

ným slovem – herec Tomáš Lněnička, ztvárňující na pardubické scéně hlavní roli Jakuba Jana 

Ryby, interpretuje Rybovy myšlenky obsažené v jeho spise Můj život a hudba. 

Přeji vám příjemný poslech! 

Zdeněk Janál 
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vedle větších či menších firem 
poskytujících divadlu především 
finanční prostředky či mediál
ních partnerů propagujících 
naše inscenace v denním tisku 
a rádiích svou velkorysou 
pomocnou ruku divadlu nabízí 
také multikino cinestar, které 
ve svých sálech zdarma vysílá 
reklamní spoty k jednotlivým 
premiérám. podpory této 
„sesterské“ kulturní instituce 
sousedící s divadlem jen pár 
kroků si velmi vážíme, proto 
bychom jí chtěli alespoň touto 
formou poděkovat. o rozhovor 
jsme tedy tentokrát požádali 
ředitele marketingu společnosti 
cinestar tomáše volta, který 
má k východním čechám velmi 
vřelý vztah, neboť pochází 
z Hradce králové. 

tomáši, mohl bys nejdříve 
blíže představit síť multikin 
cinestar?
Síť multikin CineStar v čr byla 
založena v říjnu 2001 otevřením 
prvního osmisálového multikina 
právě ve východních čechách 
v Hradci králové. nyní již CineStar 
provozuje 12 multikin napříč 
republikou a jedno z nich je také 
v Pardubicích.
Celkem máme 87 sálů s digitální 
projekční technikou, prostorovým 
obrazem 3D a zvukem dolby digi-
tal. vlastníme i ojedinělý komplex 
Gold Class vybavený pohodlnými 
luxusními polohovatelnými křesly, 
s lobby barem a obsluhou během 
projekce.

v pardubicích vedle sebe 
koexistují dvě multikina. proč 
by si divák měl vybrat právě 
váš cinestar?
Snažíme se pardubickým divákům 
kromě filmových novinek přiná-
šet i alternativní projekty, které 
bychom chtěli v budoucnu ještě 
více rozšířit. Jedná se například 
o velmi úspěšné přímé přenosy 
z Metropolitní opery v new yorku. 
Dále zde každé pondělí provozuje-

me filmový klub, v jehož programu 
si diváci vyberou z kvalitní nabíd-
ky především artovějších titulů, 
navíc za velmi příznivou cenu. Co 
ale bude určitě zajímat všechny 
diváky vašeho divadla, je fakt, že 
již velmi brzy budou moci navští-
vit světově úspěšné záznamy 
nebo i přímé přenosy klasických 
her z londýnských divadel. také 
připravujeme koncerty klasické 
i populární hudby a další zajímavá 
představení. vše se již brzy diváci 
dozvědí.

tak to je výborná zpráva! a na 
jaké filmové novinky bys diváky 
východočeského divadla pozval 
do kina?
z českých filmů třeba na velmi 
úspěšný debut vojty kotka 
Padesátka. nebo na nový 
film Quentina tarantina osm 
hrozných či film s leonardem 
DiCapriem v hlavní roli revenant: 
zmrtvýchvstání a mnoho dalších 
titulů.

od filmu k divadlu je to velmi 
blízko. jaký je tvůj vztah 
k divadlu?

abych byl upřímný, tak mám radě-
ji film. Do divadla nechodím příliš 
často, ale když už tam jsem, moc 
si to užívám. 

východočeské divadlo jsi už 
také párkrát navštívil. jaké 
představení se ti nejvíce vrylo 
do paměti?
bohužel mnoho představení jsem 
u vás neviděl a navíc je to už 
dávno, ale zapomenout nemohu 
na výborné provedení muzikálu 
Šumař na střeše. to jsem dokonce 
viděl dvakrát. 

když se podíváš na seznam sou
časných titulů na repertoáru, 
co by tě lákalo ke zhlédnutí?
Jednoznačně králova řeč nebo 
kdo se bojí virginie Woolfové?, 
protože se mi moc líbila jejich fil-
mová zpracování, takže divadelní 
verze by mě skutečně zajímaly. 

tak třeba brzy na viděnou 
v hledišti, zklamaný snad 
nebudeš! děkuji ti za rozhovor 
a cinestaru za jeho dlouhodo
bou podporu.

ras

JeJich podporu potřebuJeme a děkuJeme za ni!

foto v. herout
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veronika: tak jdeme na to. Jsme na zkoušce a právě 
máme pauzu, takže musíme rychle. zkrátka a dobře, 
první otázka zní: tome, umíš malovat?
tomáš: ne.

veronika: ne? nevadí. (smíCh) to je dobře! Já jsem si 
totiž vymyslela, že během toho, co tě budu zpovídat, 
nakreslíš mou podobiznu. a já pak nakreslím zase 
tvoji.
tomáš: to by líp asi nakreslily moje děti než já… no 
to se pobavíš.

veronika: tak můžeš začít kreslit, tady 
máš propisku. a já se tě budu 
zatím vyptávat – každá otázka 
je z jiného soudku a netýkají 
se divadla. Jaké jsi znamení?
tomáš: vodnář.

veronika: a věříš na horosko-
py? nebo na charakteristiky 
jednotlivých znamení? 
tomáš: no, do určité míry jo. 
vodnář je bohémský… (smíCh) 
ale že bych věřil na horosko-
py, to ne.

veronika: kdybys vyhrál 
například 100 miliard a měl 
bys naprostou svobodu, co bys 
s nimi udělal?
tomáš: každopádně bych zabez-
pečil celou rodinu po zbytek jejich 
života.

veronika: a pak – něco pro sebe?
tomáš: asi bych dál chodil do práce, abych se 
nezbláznil. 

veronika: takže divadlo bys neopustil?
tomáš: Divadlo bych určitě neopustil, ale získal bych 
určitou svobodu – nevím, jestli bych byl v úvazku, 
nebo si sem tam jen něco zahrál… a pak bych určitě 
cestoval.

veronika: Jo, to mě taky zajímá. Jakou destinaci by sis 
vybral? kam bys jel?
tomáš: zajímal by mě vietnam, kambodža, Jižní 
amerika, bali… nejvíc mě láká asie.

veronika: to je výborný výběr, to se mi líbí. tak až to 
vyhraješ, pojedu s tebou. (smíCh) když jsme u toho kres-
lení – máš nějakého oblíbeného umělce?
tomáš: no, měl jsem. občas si se ženou kupujeme 
menší grafiky. líbí se mi Suchánek, andrle, kulhánek, 
Janeček. na velký plátno bohužel nemáme.

veronika: Jaké jídlo miluješ?
tomáš: Hlavně maso! Pořádnej kus masa 

– steak na grilu, nejlíp medium… Hmm…

veronika: Já maso nejím, takže mně 
chutě neuděláš. 
tomáš: Ježiš, co děláš? teď abych ti 
překreslil vlasy – to si nemůžeš takhle 

dávat do culíku!

veronika: tak já si to zase rozpustím, 
abys měl inspiraci…
tomáš: když jsme u té asie, mám rád 
veškerá dobrá asijská jídla. nebráním 
se ani různým zvláštnostem. třeba 

kdybych byl v kambodži, dám si sklíp-
kana na česneku.

veronika: nééé!!!
tomáš: Hm, já jsem v tomhle trošku expe-

rimentátor.

veronika: (s krajNím zNeChuCeNím) ty bys snědl 
pavouka???

tomáš: Úplně klidně.

veronika: no dobře. tak já třeba pavouky ráda 
nemám, takže to ti i odpustím… ale kdyby ses pustil 
do hadů, to už bych asi nezvládla.
tomáš: (smíCh) Hada bych si taky dal! asi bych třeba 
nevypil čerstvou krev jako přípitek, ale pečenýho hada 
klidně.

veronika macková si k rozhovoru (hádám nad kávou, jelikož ze záznamu je někdy slyšet více 
kávovar než cokoli jiného) pozvala jednu z nejnovějších posil našeho souboru. a když říkám posilu, 
myslím v pravém smyslu toho slova. jejím partnerem k rozhovoru se totiž stal tomáš lněnička, 
milovník akčních filmů, pekelně ostrých jídel a divé zvěře. ale i „drsňák tom“ skrývá pod tuhou slup
kou plachou duši umělce, dokonce s výtvarným nadáním… anH

herec herci
aneb Všechno, co jste kdy chtěli Vědět, ale báli jste se zeptat…
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veronika: když se vrátím k ostatním jídlům – těm 
normálním, uděláš si je i sám? nebo se spoléháš na 
ostatní?
tomáš: Já vařím a vařím moc rád. 
Plotny se držím dost vehement-
ně, i když spíš jen víkendově, přes 
týden vaří žena.

veronika: tak to je skvělé! až 
budeme mít naše divadelní 
Prostřeno s Janou uherovou, 
tak nám uvaříš.
tomáš: Samozřejmě, rád.

veronika: když jsi mluvil o těch 
hadech – já jednoho doma 
mám a ještě mám agamu. ty jsi 
spíš pejskař, nebo kočičkář?
tomáš: ani jedno. taky jsem 
měl doma hada – thajskou 
užovku – a měl jsem i sklíp-
kana.

veronika: ááá! tak to si rozu-
míme. teda s těmi hady. (konec 
konců jsme dva vodnáři…) 
a kdys je měl? oni ti umřeli? nebo 
co se s nima stalo? nesnědls je, že ne? 
tomáš: Sklípkan záhadně zmizel – na ubytovně 
v Hradci… takže možná ještě někde přežívá v kanali-
zaci a čeká na svoji chvíli. a thajská užovka mi umřela.

veronika: a teď už nemáš žádné exotické stvoření?
tomáš: ne, teď mám děti, a to mi stačí… (smíCh)

veronika: kdo je tvůj dětský hrdina?
tomáš: tak samozřejmě vinnetou…

veronika: (vítězoslavNě) Já jsem si to 
myslela!
tomáš: tak na Májovkách jsem 

vyrostl. a dodneška se u poslední-
ho dílu dojímám takřka k pláči. 

veronika: to je hezké. Jak ti je 
nejlépe? Co musíš udělat pro 
to, abys byl nejšťastnější na 
světě?
tomáš: být spokojený v rodině 
a mít pohodičku.

veronika: takže leháro někde 
v přírodě…
tomáš: buď v přírodě – rád 

chodím po horách a rád sportuju. 
a jinak miluju chalupu – práci 

v lese, ale i pěkně s pivečkem v ruce 
a masíčkem na grilu.

veronika: Jak se ti žije s krátkými 
vlasy?

tomáš: velmi pohodově.

veronika: takže jsi rád, žes udělal takovou zásadní 
změnu?
tomáš: Jasně! už ani nevím, co je to hřeben! Můžu 
nosit svetry, protože kdykoli jsem měl vlasy v culíku 
a sundal si svetr, musel jsem se znova učesat. 
(smíCh) �

t. lNěNička s v. maCkovou a j. musilem v Hej, MIStře!, foto j. faukNer
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Před první premiérou konce masopustu v sobotu 
27. února se ve foyer uskuteční vernisáž výstavy děl 
výtvarníka dalibora Borovce. Pokud vám je autorovo 
jméno povědomé, můžeme prozradit, že se jedná 
o otce herce pardubického divadla Petra borovce.

daliBor Borovec se narodil v roce 1955 
v uherském Hradišti, vyrostl na Slovácku, kde také až 
do roku 2004 žil a tvořil. výtvarné vzdělání získal na 
hradišťské Střední umělecko-průmyslové škole, poté 
pracoval jako propagační grafik a znám je i v oboru 
knižní grafiky (ilustroval převážně poezii regionálních 
autorů).
radikálním zlomem v jeho životě i další tvorbě bylo 
přesídlení do brna, kde si vybírá zaměstnání se zcela 
odlišným zaměřením „umožňující s čistou hlavou a bez 
zatížení hledáním kompromisů nacházet sám sebe“.
Složitá hledání i nalézání představuje vystavený 
cyklus melancholická krajina, jenž je věnován spíš 
emocím než realistickému ztvárnění krajiny. Jeho 
grafika nevyjadřuje pohlednicovou krásu přírody, ale 
je nabídkou k dialogu pro všechny, kdo jsou schopni 
sdílet tuto mlčenlivou výpověď.
Práce Dalibora borovce jsou v soukromých sbírkách 
nejen u nás, ale i v Holandsku, francii, rusku, uSa 
a kanadě.
„Svým přístupem ke grafice se jako jeden z mála 
autorů staví proti současné brutalitě, vulgaritě 
a nemohoucnosti ve výtvarném umění, ale i ve 
společnosti, kde je stále méně pochopení pro poezii 
a tvůrčí dialog. Melancholie jeho jednotlivých grafik je 
podpořena romantickou barevností, která dává vyznít 
výtvarnému záměru bez dekorativních a zavádějících 
popisných detailů. nijak tím neoslabuje účinek, který 
je zároveň zdůrazněn ojedinělými realizačními tech-
nikami aktivního tisku a monoprintu, které umí tento 
autor virtuózně využít,“ říká o tvorbě Dalibora borovce 
Miloslav Dolejš b. raS

MeLANCHOLICKá KrAjINA DALIBOrA BOrOVCe

veronika: Máš nějakého oblíbeného filmového herce 
nebo herečku, prostě idol, se kterým by sis rád zahrál?
tomáš: Jako herečku jsem vždycky miloval andie 
MacDowell, ale ta se mi vždycky líbila spíš fyzicky. 
a z herců? Samozřejmě stará garda jako al Pacino, 
De niro a takoví ti staří bardi – drsňáci.

veronika: akční hrdinové?
tomáš: ti samozřejmě taky – samozřejmě Jason 
Statham, bruce Willis … tyhle „odpočinkový filmy“, to 
je moje. (smíCh)

veronika: a chtěl by sis s nima zahrát v nějaké stří-
lečce?
tomáš: a jak!

veronika: Máš rád zbraně? umíš střílet?
tomáš: ne že bych je měl zrovna rád, ale nemám 
k nim špatný vztah. Párkrát jsem střílel a asi bych to 

uměl. Dřív jsem třeba koketoval s nunčaky, nebo když 
jsme dělali v českých budějovicích šerm, to mě bavilo.

veronika: takže bys obstál… ale ty se na to i vizuálně 
hodíš! viděls Postradatelné? tak do té party bys úplně 
zapadl!
tomáš: no jasně! to by se mi líbilo… (smíCh)

veronika: zkusíme napsat Stallonovi, jestli by tě 
nechtěl, až bude natáčet pokračování! … tak co? Jak 
vypadá tvůj výtvor?
tomáš: no… nepřeju ti to! 
(se smíChem podává veroNiCe její portrét, Což v Ní vyvolá 
zá Chvat smíChu)

veronika: Je to nádherné! Moc ti děkuji! Později při-
ložím i já tvoji podobiznu. nech se překvapit! Děkuji ti 
za rozhovor a měj se krásně ve vodnářském světě!
tomáš: Díky! ty taky!
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