
Výhled na příští diVadelní sezónu

petra JanečkoVá a Milan něMec – zase spolu!

třikrát žiVot se čtyřMi herci V sedMi otázkách 

Duben
Divadelní zpravodaj >>>  107. sezóna 2016/2017



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 

Duben
Městské diVadlo

sobota 1. 19:00  reprezentační ples Města pardubice 
k poslechu a tanci hraje pirate sWiNg band j. Ševčíka, vystoupí p. kotvald a další.

úterý 4. 19:00  d. Große boymann – t. kahry / Vrabčák a anděl   Q
hudební drama pohrávající si s osudy e. piaf a m. dietrich. hrají m. sedláčková, k. ptáčková 
a další. režie s. moša a i. ondříček. Městské divadlo Brno

středa 5. 17:30  konec Masopustu   koNeC 19:55 21. repríza s
čtvrtek 6. 17:00  kráska a zVíře   koNeC 19:15 25. repríza l
pátek 7. 9:30  b. stoker – p. stebbings – p. smith / dracula   šk

zcela moderní pojetí mýtu o upírech. režie p. stebbings. TNT Theatre Britain

  12:30  dracula   šk

  19:00  V. Megre – G. Filippi / anastasia 
Benefiční představení Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Nevšední pří-
běh lásky lidí dvou světů. hrají g. Filippi a m. kubec. Léčivé divadlo Gabriely Filippi, Praha

sobota 8. 18:00  kiss Me, kate    4. repríza G
Neděle 9. 15:00  J. Jelínek / kocour V botách     pn

moderní pohádka s živou kapelou. režie j. jelínek. Divadlo rozmanitostí, Most

poNdělí 10. 8:30  kocour V botách     šk

  10:30  kocour V botách   šk

  17:00  kocour V botách   pp

úterý 11. 10:00  bílá neMoc   koNeC 12:35 19. repríza šk

  19:00  bílá neMoc   koNeC 21:35 20. repríza k
středa 12. 10:00  V. kracík – J. trnka / kabaret nahatý shakespeare   šk

pět shakespearových tragédií v jedné komedii. režie j. trnka. Divadlo Tramtarie, Olomouc



středa 12. 19:00  J. borgeson – a. long – d. singer   b
 shakespeare Ve 120 Minutách   
bláznivá revue různých hudebních žánrů jako pocta velkému dramatikovi. hrají k. Frydecká, 
a. bazalová a a. petráš. režie t. karpianus. Městské divadlo Mladá Boleslav

čtvrtek 13. 18:00  Jistě, pane Ministře   koNeC 20:25 34. repríza zadáno

pátek 14. 19:00  kiss Me, kate    5. repríza h
sobota 15. 18:00  třikrát žiVot   koNeC 20:10 7. repríza t
úterý 18. 19:00  G. Verdi / la traViata 

režie m. otava. Divadlo F. X. Šaldy, Liberec / Pardubické hudební jaro 2017 

středa 19. 8:30  V. peřina – M. tichý / hodina koMenského    šk
život učitele národů s nadhledem a nadsázkou. režie m. tichý. Divadlo loutek Ostrava

  10:30  hodina koMenského   šk

  18:00  othello   koNeC 20:30 17. repríza z
čtvrtek 20. 10:00  kiss Me, kate      6. repríza d
  19:00  třikrát žiVot   koNeC 21:10 8. repríza r
pátek 21. 8:30  M. komárková – o. kovář / eliška kateřina sMiřická   šk

muzikál na téma skutečné historické postavy. režie e. březinová. ZUŠ J. B. Foerstera Jičín

  10:30  eliška kateřina sMiřická   šk

  19:00  daVid deyl – Melodie Mého srdce: Muzikál 
Nový koncertní program oblíbeného zpěváka za doprovodu epoque Quartet.

sobota 22. 19:00  Jistě, pane Ministře   koNeC 21:25 35. repríza

poNdělí 24. 10:00  a. Jirásek / lucerna   šk
příběh o lidské odvaze a síle lásky. režie z. rumpík. Mladé divadelní studio LAIK

  19:00  hoří, Má panenko!   koNeC 21:00 15. repríza M
úterý 25. 19:00  M. Frayn / bez roucha   zadáno

Divadlo Bez zábradlí, Praha

středa 26. 18:00  bílá neMoc   koNeC 20:35 22. repríza n
čtvrtek 27. 17:30  r. cooney / rodina Je základ státu    zadáno

Divadlo Palace, Praha

sobota 29. 19:00  t. Williams / skleněný zVěřinec 
život opuštěné matky, jejího syna a dcery s humorem i dojetím. hrají s. stašová, j. Nosek, 
k. trnková, k. heřmánek ml. a další. režie a úprava v. strnisko. Agentura Harlekýn, Praha

Neděle 30. 19:00  a. chačaturjan / spartakus   
balet z římských dějin. režie j. pokorný. Divadlo J. K. Tyla, Plzeň / Pardubické hudební jaro 2017



Malá scéna Ve dVoře

poNdělí 3. 9:00  tisíce let hudby    koNeC 9:50 7. repríza šk 
  10:30  tisíce let hudby    koNeC 11:20 8. repríza šk

úterý 4. 9:00  tisíce let hudby    koNeC 9:50 9. repríza šk 
  10:30  tisíce let hudby    koNeC 11:20 10. repríza šk

čtvrtek 6. 10:00  tučňáci na arše    koNeC 11:10 32. repríza šk

  19:00  od černého blues k bíléMu rocku    str. 24

koncert kapel vejfuk a simulantenbande. Pardubický bigbeat včera a dnes

Neděle 9. 19:00  žiVý obraz   koNeC 21:10 14. repríza e2 + h2

poNdělí 10. 9:00  tisíce let hudby    koNeC 9:50 11. repríza šk

  10:30  tisíce let hudby    koNeC 11:20 12. repríza šk

  19:00  Jeptišky   koNeC 21:20 68. repríza

středa 12. 8:30  t. renberg / Muž, který MiloVal ynGVeho   šk
3d verze románu o dospívání. účinkují j. zedníček, j. ressler a m. lánská. LiStOVáNí

  10:30  Muž, který MiloVal ynGVeho   šk

sobota 15. 18:00  sexy prádlo    koNeC 19:00 31. repríza u2

úterý 18. 19:00  Večer sVětoVých Muzikálů 
j. kříž, m. křížová a o. kříž s tím nejlepším z českého i světového muzikálu.

středa 19. 19:00  norMální debil   koNeC 20:40 20. repríza

čtvrtek 20. 19:00  blázniVé nůžky    str. 18 –19  koNeC 21:45 140. repríza

sobota 22. 15:00  J. sypal / o Vendulce a VitouškoVi 
pohádkový příběh velké lásky. režie z. rumpík. Mladé divadelní studio LAIK

Neděle 23. 15:00  J. středa – M. táborský 
 Jak Jeníčka a Mařenku naVštěVuJí pohádky 
tři pohádky v jedné. režie m. táborský. Anima Candida, Praha

  17:00  Jak Jeníčka a Mařenku naVštěVuJí pohádky 

poNdělí 24. 8:30  Jak Jeníčka a Mařenku naVštěVuJí pohádky   šk

  10:30  Jak Jeníčka a Mařenku naVštěVuJí pohádky   šk

úterý 25. 19:00  d. zbytovská / čtení ke kaFi 
pár pohledů na obyčejný život. čtou d. zbytovská, b. seidlová a N. zbytovská. MALÉhRY, Brno

středa 26. 18:00  sexy prádlo    koNeC 19:00 32. repríza x2

čtvrtek 27. 19:00  norMální debil   koNeC 20:40 21. repríza c2



p. pörtner / blázniVé nůžky 
kriminální komedie z prostředí kadeřnického salónu. zažili 
jste někdy v divadle, že by diváci mohli ovlivňovat děj 
hry? Ne? tak to právě v bláznivých nůžkách zažijete...  
hrají p. janečková, d. Novotná, p. dohnal, a. postler, 
l. Špiner a m. Němec. režie p. Novotný.

d. Goggin / Jeptišky 
muzikálová komedie plná svěží energie,  která  nabízí nevšed - 
ní pohled na život řádových sester. hrají j. janoušková,  
p. janečková, d. Novotná, m. sikorová a j. ondrušková. 
 režie l. olšovský.

J. lynn – a. Jay – k. žantovská
Jistě, pane Ministře
divadelní verze kultovního britského televizního sitcomu 
o tom, jak se dělá vysoká politika. dlouholetý opoziční 
politik james hacker se po nástupu na ministerstvo 
snaží zbavit přebujelé administrativy... v hlavních rolích 
p. dohnal, p. kostka j. h. a m. Němec. 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. topol / konec Masopustu
básnické drama odehrávající se v době dokončování ko-
lektivizace vesnic. v hlavních rolích m.  mejzlík, m. Němec, 
p. borovec, j. ondrušková a j.  pejchal. režie b. rychlík. 

y. reza / třikrát žiVot  str. 10–13 
groteskně konverzační komedie o úskalích manželství 
a vědecké kariéry. tři podoby jednoho zpackaného 
večera dvou manželských párů. hrají j. janoušková, 
m. sikorová, j. kalužný a j. pejchal. režie m. schejbal.

b. a s. spewackovi   str. 15 – 17, 22 – 23 
c. porter / kiss Me, kate 
láska, vášeň a humor v rytmu swingu v americkém ko-
mediálním muzikálu, jehož děj se odehrává v provinčním 
divadle v baltimoru 40. let minulého století. v hlavních 
rolích p. janečková a m. Němec. režie k. dušková.

M. von Mayenburg / žiVý obraz
jedovatá groteska o přepracovaném manželském 
páru, jehož problémy má vyřešit angažmá uklízečky. 
hrají p. janečková, l. Špiner, j. ondrušková, p. borovec 
a o. kraus j. h. režie d. Šiktanc. 

F. hrubín / kráska a zVíře
tajemný pohádkový příběh o dobru, zlu a zázraku lásky 
s hudbou a písněmi zpěváka m. hrůzy. v titulních rolích 
v. macková a j. láska. režie p. Novotný.

J. brdečka – J. rychlík – V. hála  str. 7 
liMonádoVý Joe
česká hudební parodie westernů z divokého západu. 
i u nás má limonádový joe přesnou mušku, zářivý 
úsměv a krásný hlas tenora. v titulní roli j. pejchal. 
režie m.  schejbal. M. Forman – J. papoušek – i. passer 

V. Morávek / hoří, Má panenko! 
Nelítostná komedie líčící peripetie nepovedeného 
hasičského bálu... hrají j. kalužný, j. musil, m. mejzlík, 
m. Němec a další. režie p. Novotný.

W. shakespeare / othello 
strhující příběh vášní, ve kterém ďábelské intriky udělají 
z čestného člověka vraha milované ženy. v hlavních 
rolích m. Němec, v. macková a l. Špiner. režie p. kracik.

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.  

M. čechová / tisíce let hudby
od pravěku k renesanci s j. ondruškovou, m.  mejzlíkem 
a muzikanty komorní filharmonie pce. režie m. čechová. 

M. riml / sexy prádlo
laskavá komedie o manželství. alice a henry spolu žijí 
pětadvacet let. jiskra v jejich manželském krbu skomírá. 
alice se s tím nechce smířit, a proto zakoupí knihu sex 
pro trumbery a naplánuje víkend v luxusním hotelu...  
hrají r. Chvalová a a. postler. režie a. doležal.

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. 

k. čapek / bílá neMoc
varování před hrozbou války i námi samotnými. v hlav-
ních rolích m. Němec, t. lněnička, m. mejzlík a r. žák. 
režie m. tyc.

r. bellan / norMální debil
deník puberťáka aneb mé dětství v socialismu v retro  - 
komedii plné nadsázky i nostalgie. hrají j. pejchal, j. janouš - 
ko vá, j. ondrušková a p. borovec. režie r. bellan.



PřIPRAVUJeMe NA KVĚTeN

Městské diVadlo

pátek 12. 19:00  kiss Me, kate   

úterý 23. 19:00  lháři   derniéra

Malá scéna Ve dVoře

úterý 2. 19:00  yVonne sanchez & pedro taGliani 
koncert polsko-kubánské jazzové zpěvačky za doprovodu virtuózního brazilského kytaristy.

středa 10. 19:00  blázniVé nůžky 

Neděle 14. 15:00  V. kracík / pohádky o Mašinkách 
veselé vyprávění o mašinkách. režie v. kracík. Divadlo Tramtarie, Olomouc

  17:00  pohádky o Mašinkách 

čtvrtek 18. 19:00  sexy prádlo 

 změNa programu vyhrazeNa

 VstupenkyJiž V  prodeJi!

Včd V dubnu na záJezdech

úterý 4. 17:30  kráska a zVíře   hradec králoVé (kliCperovo divadlo)

pátek 7. 19:00  liMonádoVý Joe   hradec králoVé (sál FilharmoNie) hk
středa 12. 10:00  konec Masopustu   česká třeboVá

  19:00  konec Masopustu   česká třeboVá

úterý 18. 19:00  Mezi nebeM a zeMí   Mladá boleslaV

pátek 21. 19:00  bílá neMoc   kolín

úterý 25. 19:00  konec Masopustu   noVý bydžoV

čtvrtek 27. 19:30  othello   Ústí nad orlicí



Vstupenky na naše plenérová představení na letní 
scéně pod hradem pomalu mizí. Letos zde sice 
neuvedeme žádnou novinku, ale i reprízované tituly si 
v tomto magickém prostoru stále nacházejí své diváky. 
Po třech letech „kunětického“ uvádění se zde s publi-
kem rozloučí neochvějný strážce zákona s podmanivým 
hlasem tenora a milovník Kolaloky – Josef Pejchal alias 
liMonádoVý Joe. Termíny představení jsou naplá-
novány na 25., 26. a 27. května a 1., 2. a 3. června 
od 20.30 hodin.
Výpravná rodinná pohádka kráska a zVíře s Vero-
nikou Mackovou a Josefem Láskou v titulních rolích 
je na Kunětické hoře již téměř vyprodaná, proto jsme 
přidali ještě dvě nedělní reprízy 18. června a 2. čer-
vence opět od 20.30 hodin, na které je ještě šance 
získat místa. 
z důvodu velkého zájmu o představení pod širým 
nebem však stále uvažujeme o navýšení  kapacity 
letního amfiteátru. pokud budou naše plány technic-
ky realizovatelné a projdou všemi normami, možná 
ještě letos uvolníme další vstupenky do prodeje!

Vedle našich titulů na vyhlídce Kunětické hory uvede-
me ještě dva koncerty – v úterý 20. června od 20.00 
hodin zde vystoupí oblíbená kapela buty mísící množ-
ství hudebních stylů (rock, folk, folklor různých etnik, 
country, jazz reggae a další) s nápaditými a vtipnými 
texty a ve středu 21. června rovněž od 20.00 hodin již 
legendární uskupení sourozenců Ulrychových JaVory. 
Dětského diváka zde v sobotu 24. června od 16.00 
hodin potěší herci litvínovského Docela velkého divadla 
humornou pohádkou plnou písniček začaroVaný 
les pojednávající o jednom kdysi krásném lese, který 
se díky lidem mění na ošklivý a nevlídný. Naštěstí 
v něm ale žijí zvířátka a ta si svůj les vzít nedají! Zvlášť 
když jim v tom pomáhají dva pohádkoví draci – Žofka 
a Ludva.
Pokud máte rádi jedinečná představení pod hvězdami, 
nenechte si letošní léto na Kunětické hoře ujít, vstu-
penky jsou již v prodeji buď v předprodeji za divadlem, 
v Informačním centru pod Zelenou bránou, nebo 
 on-line v programu na www.vcd.cz.
Přejeme příjemnou zábavu a hlavně bez deště! RaS

KUNĚTICKá HORA LáKá 
NeJeN NA DIVADLO, ALe I NA KONCeRTY

J. PeJchaL JaKo liMonádoVý Joe Na KUNěTIcKé hoře, foTo J. faUKNeR 
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Výhled 
na příští diVadelní sezónu
Ještě než světlo světa posvítí na čerstvě vytištěné katalogy s nabídkou předplatného na příští divadelní 
sezónu, seznámíme vás alespoň stručně s tituly, které nás v ní čekají a snad neminou…

Na velké scéně Městského divadla se vás chystá 
bavit svižná komedie z postele do postele 
s podtitulem Zmatky sobotní noci. Potkáme v ní 
čtyři manželské páry, které chtějí strávit klidný 
večer. Jenže klid do situační komedie vůbec nepatří 
a brilantní anglický autor alan ayckbourn ho svým 
postavám nedopřál ani na chviličku. Název této hry 
vzbuzuje lechtivé naděje, ale nenechte se zmást, 
její postavy mají co dělat, aby si v závěru těžké 
sobotní noci obhájily postel (ne vždy svou) aspoň 
k nepříliš klidnému spánku. Režírovat bude Zdeněk 
Dušek, který pardubické publikum svými komediemi 
rozesmál už mnohokrát.
Vážná témata přinese česká (dokonce východo-
česká!) klasika, kalibůV zločin. Tvůrci jevištní 
adaptace stejnojmenného románu K. V. Raise dali 
budoucí inscenaci podtitul Podkrkonošský thriller 
a charakterizují ji jako „vesnické drama o tom, jak 
se ryze dobrosrdečný a mírumilovný člověk může 
stát obětí i vrahem“. Titulní hrdina, starý mládenec, 
vmanipulovaný do sňatku s mnohem mladší ženou, 
se stane terčem intrik, pomluv a psychického týrání 
a jeho zdeptaná mysl se vymkne kontrole. Dávný 
Raisův příběh překvapuje svou nadčasovostí, ba 
dokonce aktuálností. Režisér Břetislav Rychlík se 
ve Východočeském divadle představil mimořádně 
citlivou a působivou inscenací Konce masopustu. 
Ke Kalibovu zločinu přizval „hradišťanského“ sklada-
tele Jiřího Pavlicu.

Ke 100. výročí konce první světové války a vzniku 
Československé republiky chystáme inscenaci tan-
čírna na motivy slavného stejnojmenného filmu 
(v originálu Le Bal), který zprostředkovává divákovi 
intenzivní pocit míjející historie a času, ve kterém se 
prolíná malý osobní život pravidelných návštěvníků 
jedné pařížské předměstské tančírny s během vel-
kých dějin… pomocí syntézy hudby, tance, pantomi-
my, masek a kostýmů. Českého divadelního ztvárnění 
se tento námět (původně také divadelní) dočká již 
poněkolikáté a jeho podoba je vždy dílem konkrét-
ních inscenátorů. Naše inscenace začne vznikem 
Československa. euforii postupně vystřídá strach 
z fašismu, válka a kolaborace, diktatura proletariátu, 
uvolněná šedesátá léta a éra hippies, normalizace, 
sametová revoluce, aktuální dění… To vše s dobovou 
hudbou, v režii Petra Novotného a v herecky taneč-
ním provedení našich herců.
kVítek z horrroru je muzikálová komedie 
o velké lásce a zpívající masožravé květině. americká 
„adéla“, kterou vypěstuje Seymour, naivní zaměst-
nanec zapadlého květinářství ohroženého krachem, 
přitáhne pozornost zákazníků i médií a obchůdek 
je zachráněn. Jenže pozoruhodná rostlina si žádá 
krvavé oběti, stane se hrozbou lidstva, a mimo jiné 
má chuť také na Seymourovu vyvolenou dívku. autor 
libreta howard ashman a skladatel hudby alan 
Menken napsali muzikál s původním názvem Malý 
krámek hrůz podle amerického filmu z roku 1960. 

P. GaZDíK M. TaRaNT R. LIPUS
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Jimi upravený a skvělými rokenrolovými hity oživený 
příběh bude v Pardubicích inscenovat režisér špičko-
vých muzikálů Petr Gazdík.
Do luxusního apartmá v hotelu na pobřeží severního 
atlantiku nás zavede milostný thriller až na Věky 
v režii Radovana Lipuse, jenž v Pardubicích působivě 
zpracoval Schnitzlerovu hru Duše – krajina širá. Mla-
dičcí novomanželé edie a Irene tam přijíždějí strávit 
líbánky. Jsou opojení láskou, mladistvým nadšením 
a společnými životními plány. oba jsou z nuzných 
poměrů a žasnou nad luxusně vybaveným apartmá, 
které jim za trochu záhadných okolností zaplatil Irenin 
otec. co tomuto šťastnému páru dají a vezmou další 
dvě čtvrtstoletí životních výher i nezdarů a ztrát se 
postupně odhaluje v průběhu dvou jejich návratů 
na místo romantické svatební noci, kterou nepatrně 
zkomplikoval pouze Irenin strach z předčasného 
otěhotnění.
Na Kunětické hoře budete moci v létě 2018 (a později 
jako obvykle i v Městském divadle) vidět bláznivě 
pohádkovou veselohru o lásce, zášti, touze po moci, 
chamtivosti a jiném lidském dychtění král JeleneM, 
jejímž autorem je barokní italský mistr carlo Gozzi. 
V jeho komedii se dějí divy: Veliký mág a astrolog 
Durandarte se promění v papouška… Mladý král 
poctí důvěrou svého prvního ministra a pak je z toho 
jelen… Několik srdcí se zlomí láskou… Prozradí se dvě 
velemagická tajemství… Z koule na noze nevinného 
trestance se stane pečený bažant, ze staré (ne)panny 

krasavice k nakousnutí. a ještě mnoho dalších divů 
bude inscenovat režijní mág Marián Pecko.
Malá scéna ve dvoře se v příští sezóně rozezní kla-
sickou hudbou. V komorní hře coMMedia Finita 
české dramatičky Viktorie hradské vzpomínají na 
slavnou operní divu emu Destinovou čtyři ženy, jež 
část svého života strávily v její blízkosti: učitelka 
hudby, která jí záviděla úspěch, nevzdělaná uklízeč-
ka, placená společnice, která ji soustavně okrádala 
a ponižovala, a žárlivá komorná. hra s ironií, nad-
hledem i humorem vypovídá nejen o slavné pěvkyni 
a zúčastněných ženách, ale také o české malosti, 
která neodpouští úspěch. a v inscenaci režiséra 
Petra Novotného, podbarvené bájným sopránem 
božské emy, zbledne závistí.
Druhá komorní hra Mohla to být hVězdná 
chVíle nám přiblíží dva velikány hudebního baroka 
Johanna Sebastiana Bacha a Georga friedricha hän-
dela, skladatele stejné národnosti a stejného věku, 
avšak velice rozdílných povah a nejen jimi daných 
možností. První z nich se po celý život těžce pro-
tloukal jako hudebník v různých službách a slavným 
skladatelem se stal až léta po smrti, druhý proslul 
svými operami a oratorii napříč evropou už v ak-
tivním věku. Nikdy se spolu nesetkali. hra hudebně 
vzdělaného německého dramatika Paula Barze líčí, 
jak by jejich setkání mohlo probíhat. V režii Michaela 
Taranta a s živými koncertními vstupy bude mít ve 
Východočeském divadle českou premiéru. JaP

P. NoVoTNý B. RychLíK

M. PecKo Z. DUšeK
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PReMIÉROVÉ MOMeNTKY

Příchod jara jsme s prvními rozkvetlými sněženkami oslavili již 4. března premiérou vztahové konverzační 
komedie třikrát žiVot z pera oceňované francouzské spisovatelky a dramatičky yasminy Rezy. S komediální 
hrou o úskalích manželství a vědecké kariéry se do Pardubic už potřetí vrátil režisér Milan Schejbal, jenž si ke 
spolupráci tentokrát přizval Jindru Janouškovou, Jiřího Kalužného, Martinu Sikorovou a Josef Pejchala.
Premiéra je úspěšně za námi a nyní se můžete přijít podívat i vy, co se může stát, když návštěva, na které vám 
skutečně záleží, dorazí o den dříve, než jste ji čekali. To vše ve třech podobách, které vás nejen pobaví, ale 
i přimějou k zamyšlení…  RaS

JIří KaLUŽNý JaKo hUBeRT fINIDoRI a MaRTINa SIKoRoVá coBy Soňa, foTo IVo MIČKaL
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JIRKa KaLUŽNý, MaRTINa SIKoRoVá, JINDRa JaNoUšKoVá a PePa 
PeJchaL Na ZáVěReČNé DěKoVaČce.

Ze SPoKoJeNého VýRaZU TVáře PePy PeJchaLa LZe VyČíST, Že 
PřIPoMíNKy ReŽISéRa Po PReMIéře ByLy JeN PoZITIVNí. 

PRVNí GRaTULacI PřIJaL JIRKa KaLUŽNý JešTě Na JeVIšTI oD ČLo-
VěKa NeJPoVoLaNěJšího, ReŽISéRa hRy MILaNa ScheJBaLa.

JINDRa JaNoUšKoVá Se Ve foyeR SešLa S KoLeGoU Z KLIcPeRoVa 
DIVaDLa fRaNTIšKeM STaňKeM, S NíMŽ PřeD LeTy hRáLa PřI Jeho 
PaRDUBIcKéM ZáSKoKU Ve hře ÚKLaDy a LáSKa.

PřeD SVýMI oBRaZy Se NeJeN o NIch BaVILa MaLířKa LUcIe STaň-
KoVá (VLeVo), JeJíŽ VýSTaVa ByLa PřeD PReMIéRoU ZaháJeNa. 

MaRTINa SIKoRoVá MěLa Na PReMIéře PoDPoRU V PoDoBě MaMIN-
Ky a KaMaRáDKy.  foTo JIří SeJKoRa
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Ve francouzské groteskně konverzační komedii třikrát žiVot jsou role pro čtyři herce a všechny 
jsou hlavní. Jak jejich nositelé smýšlejí o tématech, která ve hře probírají jejich postavy?  
(pokud tuto otázku pokládáte za první, tak vám jich vyjde výsledně osm!)

co byste dělali, kdyby k vám uctívaní hosté přišli 
na večeři o den dřív?
Jindra Janoušková (ines): Je to nepříjemné, ale 
u nás by nebyl problém něco uvařit, protože zásob 
máme hodně. Problém by byl s úklidem. Stále mám 
někde rozložené papíry, knihy a noviny.
Martina sikorová (soňa): Ty jo… asi bych objednala 
nějaké jídlo po telefonu… jídlo se vyřešit dá… Mě 
spíš fascinuje, že mají tak uklizeno, že můžou uvítat 
vážené hosty i o den dřív… Já bych asi nejdříve šla 
umýt záchod. (smíCh)
pepík pejchal (henri): Jak se hezky staročesky říká 
– host do domu, Bůh do domu. Dělali bychom tedy 
první poslední, aby to bylo pro všechny zúčastněné 
co možná nejlepší možné setkání.
Jirka kalužný (hubert): Mocným hlasem bych zvolal 
„Jémine!“ Nebo něco podobně šťavnatého. 

hovoříme-li o večeři, jaký byste (bez ohledu na 
nápady hostitelů z naší komedie) zvolili předkrm? 
Jindra: Lososový koláč. Mám výborný recept od hanky 
ze švédska. Nebo jenom toustík s lososem. Máme moc 
rádi ryby. Nebo jednoduché kaviárové vejce.
Martina: Předkrmy se v mé domácnosti nepodávají, 
je to chyba?

pepík: Protože máme doma malé děti, tak by se 
nabízelo něco sladkého, ale to bychom, stejně jako 
našim dětem, před jídlem nepovolili. Máme rádi po-
lévku (skoro jakoukoliv) s opečenou topinkou, proto 
bychom zůstali věrni našemu tradičnímu stolování 
a asi nabídli polévku s topinkou, pro hladovce nášup 
a topinky rovnou dvě. aperitiv je k předkrmu jistě 
vhodný také, ale jaký, tak to už nechám jako překva-
pení pro naše případné návštěvy.
Jirka: ovar.

Jak pohne vaší psychikou utíkající očko na 
punčoše?
Jindra: Myslím, že je to nepříjemné pro každou 
ženu. Už se mi to párkrát stalo. Je pravda, že muži 
si toho nikdy nevšimli, ale ženy ano.
Martina: Punčochy moc nenosím. asi by záleželo na 
konkrétní situaci. Někdy bych nad tím mávla rukou 
a jindy třeba ztropila scénu…
pepík: Jen se na něj mrknu, a pokud ono mrkne 
taky na mě, není tím, za co se vydává. Jinak pouze 
vzbuzuje mou fantazii a představivost, samozřejmě 
že skrytě a bez postranních úmyslů.
Jirka: okamžitě látám. ale to by na mém místě 
udělal každý.

TřIKRáT žIVOT 
Se ČTYřMI HeRCI V SeDMI OTáZKáCH
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co víte o astrofyzice? 
Jindra: Nic.
Martina: Že je to věda, která se zabývá vesmírem… 
jestli se teda zabývá vesmírem…
pepík: asi jen to málo, co jsem někde četl, viděl 
a zaslechl. ať se jedná o nádherné knihy s barevnými 
obrázky, televizní seriál anebo chytrá slova někoho 
velmi znalého či ukecaného.
Jirka: Pochopitelně nic. ale nic mi nepřipadá tak 
vzrušující jako právě ona. Je to napínavá detektivka, 
ve které se furt neví, kdo je vrah.

Je pro vás důležité, že jsou galaktická hala 
plochá?
Jindra: Vůbec tomu nerozumím. Tak není těžké hrát, 
že mi to nic neříká.
Martina: a jsou plochá?
pepík: Velmi, protože bych nerad viděl, že se henri 
z naší hry v něčem plete. a pokud by tomu tak snad 
nemělo být, nechtěl bych být u toho, když by se to 
měl dozvědět… zvláště od huberta.
Jirka: eště tak před dvaceti léty. ale dneska…

V komedii třikrát život se jedna výchozí situace 
vyvíjí třikrát jinak – jen pod vlivem momentálních 
nálad, náhod a nenadálých hnutí mysli. znáte 
něco takového z vlastního života?
Jindra: V současné době ne. ale pamatuji se, že na 

škole jsem zažila pár večírků, které si byly dost po-
dobné, a momentální nálada ovlivnila jejich výsledek. 
ale to je na dlouhé povídání.
Martina: ano. až do zkoušení téhle komedie jsem se 
domnívala, že to mám tak jen já… ale tvůrčí tým mě 
uklidnil, prý je to běžné.
pepík: Moment… ne, zrovna si na podobnou situaci 
nevzpomínám. ale kdybych měl odpovídat na tři 
úplně stejné otázky, pravděpodobně bych se snažil ze 
sebe dostat třikrát něco podobného a asi i podobně 
blbého.
Jirka: V životě jsem zažil pouze jednu a dost. Takže 
nemohu sloužit.

Jíte v posteli? co a za jakých okolností?
Jindra: V posteli nejím. Jsem živáček. Ráno vyskočím 
a hned v dobré náladě musím něco dělat. Povalování 
v posteli mě nebaví.
Martina: ano, když koukám na film.
pepík: Velmi rád si vzpomínám na své dětství, když 
jsem onemocněl a mohl jsem zůstat ležet doma 
v posteli. Nosili mi do postele čaje, rohlíky a třeba 
přesnídávky… prostě pohoda. Jen ta nemoc mi celý 
ten příjemný pocit z lenošení a možnosti se nechat 
blahosklonně obsluhovat trochu kazila. Dneska se 
už ale velmi rád bez toho obejdu, zejména bez té 
nemoci, pokud bych si mohl a směl vybírat.
Jirka: ano. co mi kdo dá. Jap
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ačkoli premiéra loVeckých scén z dolního 
baVorska – hry o jinakosti a xenofobii v nás 
německého dramatika Martina Sperra – je naplá-
nována až na 13. května, do dekoračních dílen už 
10. března zavítal inscenační tým v čele s režisé-
rem filipem Nuckollsem, rodákem z nedalekého 
Ústí nad orlicí a fanouškem pardubického hokeje, 
aby našim technickým složkám předal podklady 
pro výrobu scény a kostýmů chystané inscenace. 
V dílnách i krejčovně tedy odstartovaly přípravné 
práce, herci 28. března poprvé obsadili  zkušebnu 
a my se už můžeme jen těšit na květnovou 
 premiéru…   RaS

NáVRHY VýPRAVY LOVeCKýCH SCÉN 
JSOU JIž V DíLNáCH

TRaDIČNě ZaPLNěNá ČaLoUNIcKá DíLNa PřI PřeDáVáNí NáVRhů 
ScéNoGRafIe PřIPRaVoVaNé INSceNace.

PRINcIP fUNGoVáNí ScéNy PříToMNýM VySVěTLIL ScéNoGRaf 
LUKáš KUchINKa.

PoRaDU o VIZUáLNí PoDoBě LoVecKých ScéN Z DoLNího BaVoRSKa 
ZaháJIL ReŽISéR fILIP NUcKoLLS. 

NáVRhy KoSTýMů PřeDSTaVILa VýTVaRNIce LUcIe šPeRLoVá.
foTo JIří SeJKoRa
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ale abychom uvedli přitažlivý titulek na pravou míru – zase spolu zkouší (nemáte tušení, co si toho 
ti dva zkusí!), hrají (si), nebo chcete-li, divadelně „partneří“ (i „ex-partneří“, dalo by se říct). po bez-
mála dvaceti letech si totiž zahrají ústřední pár, a to opět v hudební komedii. tenkrát to byly jejich 
začátky v pardubickém divadle (a divadle vůbec) s operetkou Mam’zelle nitouche (1998), kde petra 
JanečkoVá hrála denisu a Milan něMec Floridora/célestina. V době, kdy vznikl tento rozhovor, měli 
petra s Milanem před sebou poslední dva týdny intenzivních příprav muzikálové komedie kiss me, 
kate, v níž hrají rozvedený manželský pár, herce a herečku, kteří právě zkouší shakespearovu komedii 
zkrocení zlé ženy. co všechno spojuje dva herce narozené ve stejný rok, absolventy stejné vysoké 
školy, rodiče stejně starých dětí?

když jsem se dozvěděla, že mám s vámi dvěma 
udělat rozhovor, hned jsem si vzpomněla na 
Mam’zelle nitouche. Víte, že příští rok už to bude 
dvacet let?
petra: aha…!
Milan: No jo vlastně, to je pravda. To bylo v devade-
sátých letech, říkám vždycky omladině! Zrovna teď 
jsem někomu vyprávěl, že jsme tu ze začátku s Pet-
rou hodně hráli spolu – v hello, Dolly!, v Pokrevních 
bratrech, v Lucerně, když jsi přebrala roli haničky…
petra: I v Juanovi – tam jsi měl těch bab sice víc, ale 
zase jsem byla jedna z nich.
Milan: ono je to logické – když přijdou dva stejně 
staří, teda stejně mladí lidé do souboru, hned je 
frknou do páru.

byli jste oba čerství absolventi oboru muzikál na 
brněnské JaMu, narodili jste se ve stejném roce 
– chodili jste i do jednoho ročníku?
petra: Ne, Milan byl o ročník výš.

ale určitě jste se znali. hráli jste spolu už tam? 
co takhle nějaká historka ze studentských let?
Milan: Si třeba pamatuju, že jsem byl na tom 
o dost líp s penězma než Petra. Vidím ji, jak si na 
kolejích klohní špagety s nějakou levnou student-
skou majdou, zatímco já dlabal po restauracích 
řízečky za tučný honorář ze seriálu Prima sezóna, 
který mi vystačil na tři roky. Pak jsem hned bydlel 
na privátu, jako jeden z prvních studentů na JaMU 
měl mobil…  �

Petra Janečková a Milan Němec 
– zase spolu!

Z foToGRafoVáNí PReMIéRoVého PLaKáTU kiss Me, kate, foTo R. ČeRNý
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ale krásná kapitola našeho 
společného studentského života 
bylo představení šprťáci, ulejváci 
a kantorky. Tam jsme se vyřádili 
a Petra byla uchvacancující!!!

Jaká je to změna po dvaceti 
letech?
petra: Je to kluk šikovná!!!
Milan: Je to generační změna!

Myslím spíš to, že člověk nastu-
puje k divadlu s určitými ideály 
a nadšením. změnilo se něco za 
tu dobu?
Milan: opravdu chceš do tohohle 
vrtat? (smíCh)
petra: ale to se jen tak říká, anni, 
to není vůbec pravda. Já jsem přišla 
vyděšená, že jsem vystudovala mu-
zikál a že vůbec nevím, jak se dělá 
činoherní herectví! Teprve tady jsem 
zjišťovala, jak se to dělá a že to asi 
dělat můžu. Zkrátka jsme začali 
sbírat zkušenosti. a já teď na Mila-
novi vidím, že je zralejší a že těch 
zkušeností je jednoduše mnohem 
víc. Vždycky jsme rádi partneřili, 
jestli to můžu říct za oba…
Milan: Jó! Tehdy jsme byli opravdu 
telátka. od té doby jsme nasbírali 
různé zkušenosti – protáhli jsme 
klub několika večírky (hlavně v těch 
prvních sezónách, ze kterých si nic 
nepamatuju), narodily se nám děti… 
Bylo to nádherný, ale spousta věcí 
se změnila. Stala se z nás střední 
generace, a tomu, myslím, i odpo-
vídají role, které teď dostáváme, 
takže je všechno, jak má být. 

a těch rolí je stále dost – oba 
jste vždy byli velmi vytížení 
herci, k tomu nadto přibyly 
rodinné povinnosti. Jak zvlá-
dáte takové pracovní nároky 
skloubit s osobním životem? co 
děláte, když máte volno? Jste 
s dětmi… (přičemž se láskyplNě dívám 
Na petřiNu sedmiletou dCerku káju, která 
Nám dělá u rozhovoru přísedíCí)
Milan: Ne, v divadelním klubu!
petra: (smíCh) Takhle, když hlídá 
taťka, taky si ráda posedím, ale 
není čas na hrdinství. Ty roky si 
samy řeknou, že víc než dvě hodi-
ny v klubu už nejsou možné.
Milan: Je pravda, že práce je 
hodně. Jsme malý soubor, máme 
dvě scény, hodně titulů a velká 
obsazení… Upřímně řečeno, jsem 
si říkal, že si do Pardubic půjdu 
odpočinout, protože ten nápor, co 
jsem zažíval v Brně, byl nadoraz. 
(milaN byl do roku 2015 v aNgažmá 
městského divadla brNo – pozN. red.) 
ale ono to nějak pořád pokračuje! 
a v podstatě je to dobře, i když 
to každou chvíli může být jinak. 
a děti jsou součástí tohohle 
našeho života, nemůžeme si pro 
ně udělat prázdniny. Zkrátka 
pracujeme a s dětmi jsme, jak jen 
to jde.
petra: Bereme je i s sebou do 
práce, když je to nezbytné. Kama-
rádka mi říkala o knížce Líný rodič 
– stát se líným rodičem znamená 
třeba i to, že zapojíš dítě do pra-
covního procesu, aby vůbec mělo 
představu, co děláš. Přece nebudu 

shánět hlídání, protože tady teď 
spolu děláme rozhovor nebo pro-
tože jdu hodinu korepetovat. Dítě 
to krásně vydrží, a navíc zjišťuje, 
co naše práce obnáší. Samozřejmě 
tím nemyslím, že bych malou brala 
do divadla každý den, ale čas od 
času, když jde o něco kratšího, 
vůbec to nevadí. (obrátí se ke káje) 
Vadí to? Nebo ti nevadí, že jsi 
tady? (kája vrtí hlavou) a korepetice 
byla fajn? (kývá)

tak to je dobře, přestávám 
mít vůči káje výčitky svědomí. 
kája a (Milane) tvůj mladší syn 
toník spolu chodí do třídy? Mají 
i nějaké společné záliby? 
Milan: Jo, chodí spolu ve škole 
na judo. Loni jsme společně byli 
u zápisu a pak jsme je slavnost-
ně vedli do jejich slavné 1. B na 
spořilovskou školu. Nastupuje tu 
v Pardubicích zkrátka nová gene-
race – možná jednou budou sedět 
na radnici, operovat v nemocnici… 
Nebo až se z odposlechu v diva-
delní šatně nebudou ozývat naše 
jména, budou se ozývat jejich…
petra: To se všechno uvidí…

Vy dva máte také ještě jednu 
společnou zálibu – jste oba 
chalupáři, ne?
Milan: Já bych rád byl chalupář… 
Jenže musím tu naši chalupu 
ještě zrekonstruovat. až si rozbiju 
prasátko někdy v budoucnu.
petra: To bude velký prasát-
ko! Teda pokud do něj neházíš 
pětitisícovky.
Milan: objekt mám, ale je k totální 
rekonstrukci a v režimu „třeba na 
něj někdy dojde“. ale mám doma 
pět kompletních ročníků časopisu 
chatař a chalupář, dobrej začátek, 
ne? Do každýho rozhovoru tenhle 
svůj sen tlustě cpu a doufám, že 
se někdo ozve s balíkem peněz! 
halóóó!

takže jsi aspoň teoreticky 
vyzbrojen!
petra: To my takhle vyzbrojeni 
nejsme, ale zato máme objekt, 
který užíváme a drobnými krůčky 
rekonstruujeme. Jen se tam k naší 
velké lítosti nedostáváme moc 
často. Prakticky jen v létě.
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Milan: Při naší práci člověk moc 
chalupařit nemůže. chalupaření je 
pro toho, kdo má běžnou pracovní 
dobu a volné víkendy.

beru to jako oslí můstek 
k práci… Muzikál je náročný 
žánr. Minimálně náročnější 
o zvládnutí pěveckých a taneč-
ních čísel. Jak bojujete? Milan 
očividně zhubnul!
Milan: očividně? No, malinko…
petra: (smíCh) Milan bojuje nád-
herně a já se vedle něj rozpadám! 
Mám koleno, kterému stačí jedna 
choreografická zkouška a okamži-
tě se zavalí vodou, bojuju s be-
derní páteří, ale zatím úspěšně, 
protože každý den cvičím, a včera 
jsem dobíhala trolejbus a natáhla 
jsem si achilovku! ale pořád žiju! 
Dlouho po mně nikdo nechtěl 
takové výkony.
Milan: Tahle disciplína vždycky 
byla hlavně o dovednosti. Když 
je člověk připravený, kromě potu 
to zas taková dřina není, člověk 
si nedrásá vnitřek. Já se třeba 
u othella nadřu mnohem víc. Sice 
jen stojíme na jevišti, ale to je pro 
mě paradoxně mnohem náročněj-
ší, a teď nemyslím jen psychicky, 
ale právě i fyzicky. V Brně jsem 
měl možnost poznat, co je to mu-
zikálová práce na vysoké úrovni. 
Velké pěvecké muzikálové árie 
vypadají jinak než písničky z Kiss 
me, Kate. ale tím to nechci zleh-
čovat, fuška to teda je! Neříkám, 
že muzikál není náročná disciplína, 
jenom že v rámci ní patří Kiss me, 
Kate mezi ty jednodušší. Vlastně 
si nepamatuju, že bych se někdy 
dostal za svoje hranice – ani tady, 
ani v Brně – možná protože mě 
tam nikdo nepouštěl, že… (smíCh)
petra: Každý muzikál je jiný 
stejně jako činohra. Je to prostě 
kus od kusu. U nás v divadle se 
nezaměřujeme na muzikál jako 
třeba Městské divadlo Brno, které 
má vlastní muzikálovou scénu 
i soubor. K muzikálu se dostaneme 
jednou za čas, a proto nemáme 
takovou průpravu. Té disciplíny se 
jen dotýkáme, ale myslím, že i tak 
nejsme špatně vybavení.

zažil někdo z vás někdy doma 

takovou „itálii“ jako v shake-
spearově zkrocení zlé ženy? 
kdo koho u vás doma krotí? a je 
potřeba někoho / sebe krotit?
Milan: (vyhýbavé tiCho) Nooo, jak 
bych to řekl… (petra se směje) Takhle 
– vlastně vůbec nevím, kde se 
tahle látka vzala. Nejsem historik 
a nevím, co přesně obnášela 
Shakespearova doba, kde se vzalo 
téma, jak násilím ženu přinutit 
k poslušnosti. Možná tenkrát řešili 
nějaký širokospektrální společen-
ský problém. Pořád si říkám, že to 
je divné přemáhat ženu fyzickou 
silou – a důvtipem, i když ten 
není v hlavní roli. a to vítězství 
je přece stejně chabé. Vypadá to, 
že vítězí chlap, ale přitom je mu 
žena minimálně rovnocenným 
partnerem, ne-li vítězkou, a to 
samozřejmě baví jednu i druhou 
půlku diváctva. Každý si z toho 
něco vybere. Pro mě je to vždy 
vítězství ženy.
petra: Takhle – otázka byla jiná, 
pamatuješ, Milane? Jestli ty doma 
krotíš, nebo nekrotíš…

nevypadá na krotitele.
petra: No, nevypadá.

podle mě Milan na otázku 
sice vyhýbavě, ale odpověděl. 
protože takhle to vypadá, že 
jestli u nich někdo krotí, pak 
jeho žena.
petra: No vidíš, to mě vůbec 
nenapadlo! Tak Milane, teď už to 
musíš říct!

Milan: eeee… No, né… Tak já si 
nepřipadám jako nějaký vládce 
domácnosti, to vůbec ne. Někdo 
to pískat musí a já se do té 
vůdčí role rozhodně nepasuju. 
Možná jsem nějakým duchovním 
doplňkem. Tím to nechci nijak 
zlehčovat. Samozřejmě každý to 
máme nastavené jinak, ale já to 
aspoň řeknu na rovinu, i když to 
třeba bude znít jako klišé: žena je 
ten krk, který otáčí hlavou.
petra: Já bych neřekla, že žena 
je velitel, spíš organizátor. Mám 
pocit, že v dnešní době je to 
hlavně o organizaci – ženy jsou 
k tomu líp nastavené. Třeba já 
mám daleko větší přehled, kdy 
Káje končí škola, kdy má přijít 
chůva atd. říká se, že ženy dove-
dou dělat víc věcí najednou, tudíž 
organizace domácnosti jim jde 
líp. ale kdyby do toho byl hozený 
chlap, zvládne to taky.
Milan: Pro nás je to ve výsledku 
samozřejmě jednodušší a poho-
dlnější vykonávat jen ty trubčí 
práce – udělat úkol odtud potud. 
ale to se pak můžeme bavit 
i o tom, jestli není lepší nechat 
věci někdy jen tak plynout, což 
ženy nepochopí… a na to by ani 
dvacet čísel našeho zpravodaje 
nestačilo.

a mohli bychom o tom mluvit 
hodiny a hodiny. přeji vám do 
cílové rovinky hodně sil a věřím, 
že budete tentokrát oba 
„uchvacancující“! anh
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Úspěšnost inscenace se dá měřit nejen vyprodaným divadlem či nemožností získat vstupenky, ale i počtem 
repríz. Pozor, nezaměňujme ale slova úspěšnost a kvalita… Někdy se stává, že velmi dobře vystavěná insce-
nace se prostě nedá prodat na „volnou kasu“ několikrát za sebou. Diváci, ať už se nám to líbí, či ne, se chtějí 
především bavit, a proto se déle hrají obvykle komedie a muzikály. Velkým úspěchem bývá padesát a více 
repríz. Když jsem nakoukla do archivu Východočeského divadla, kde evidujeme kromě jiného i počet repríz od 
sezóny 1955/56, zjistila jsem, že jenom dvakrát se toto číslo přehouplo přes stovku. Zajímavostí je, že obě 
inscenace byly z tvůrčí dílny tria Voskovec – Werich – Ježek; v sezóně 1977/78 to byla hudební komedie Nebe 
na zemi, která se hrála 102krát, o devět let později ji trumfnul Sever proti jihu se 104 reprízami. Letos však 
trháme rekord! Podle všeho nejdéle hranou inscenací v historii našeho divadla jsou blázniVé nůžky, které 
zdobí repertoár už desátou sezónu a 20. dubna ji budeme uvádět už po sto čtyřicáté!

Bláznivé nůžky jsou svým způsobem fenomén. 
Z mnoha důvodů. Je to komedie a detektivka v jednom 
s otevřeným koncem, přesněji se třemi konci. hráli jsme 
ji v Městském divadle od 13. října 2007, a když zájem 
diváků malinko polevil, ale přesto trval, uvedli jsme 
obnovenou premiéru na Malé scéně ve dvoře 8. října 
2015. Po tolika letech se musela opravit a upravit 
scéna, některé kostýmy doznaly změny, pravdou je, že 
se většinou lehce rozšiřují… Petru Janečkovou, která 
měla během uvádění Nůžek krásné mateřské povinnosti, 
na dva roky vystřídala kolegyně Martina Sikorová. Jose-
fa Vránu, který opustil naše angažmá, nahradil Milan 
Němec. Vyměnili se zvukaři, osvětlovači i inspicient. 
Diváci zestárli, někteří dospěli, ale jsou nám věrni pořád.  

Nezřídka se stává, že chodí opakovaně na „svoje“ před-
stavení, aby se pobavili a eventuálně viděli jiného vraha. 
Kdo čte tento článek, aniž by před tím viděl Nůžky, 
a chystá se na ně, ať v tuto chvíli odloží zpravodaj. 
Prozradím totiž část pointy. ano, vy, co jste viděli, 
už víte, že budu mluvit o tom, kdo je vrah. a víte, že 
mohou být tři varianty. Detektivní komedie drží diváky 
v napětí až do chvíle, kdy je požádá inspektor, aby 
hlasovali a zvolili svého nejvíce podezřelého aktéra. 
Podle toho pak inspektor určí vraha a herci tedy 
odehrají patřičný konec. Nikdy není předem jasné, kdo 
bude ten den vrahem, naši herci si opravdu pečlivě 
opakují závěrečné scény před každou reprízou, proto-
že co když zrovna ten den to bude jejich finále.  

Kdo je Vrah?
aneb blázniVé nůžKy lámou reKordy

DIVácKé hLaSoVáNí o ToM, KDo Je VRah, foTo J. SeJKoRa
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Statistika, kterou dělá inspicient, říká, že nejméně 
častým vrahem je postava Tonyho, kterou hraje Ladi-
slav špiner. Slečna Barbara v podání Petry Janečkové 
a eda Lorenc, kterého postupně ztvárnili Josef Vrána, 
hostující Jan Leflík a nakonec Milan Němec, se dělí 
o prvenství rovným dílem. Láďovi prostě diváci nevěří, 
že by mohl k smrti umlátit starší dámu…
Po neskutečně úspěšném tažení Bláznivých nůžek 
v Pardubicích i mnoha zájezdech po tomto titulu 
sáhlo několik dalších divadel a pokaždé se jezdili 
režiséři a dramaturgové dívat na naše představení. 
Nechat se inspirovat. Důvodem je fakt, že téměř 
nikdo z inscenátorů si neumí představit, jak tato hra 
bude fungovat s diváky. Budou klást otázky? Jaké? 
ale všude, opravdu v každém divadle se potvrdí, že 
publikum kus miluje, protože ho baví ta hra, kterou 
spolu s herci hraje. 
a ještě pár „třešinek na dortu“: na VIII. ročníku festi-
valu smíchu získaly Bláznivé nůžky titul Komedie roku 
2007 a Ladislav špiner byl v roli Tonyho oceněn za 
nejlepší mužský herecký výkon festivalu! Inscenace 
je i divácky nejoblíbenější hrou VČD roku 2008 a nosi-
telkou ceny poroty přehlídky České divadlo 2008! 

několika hercům jsem položila jednu stejnou 
otázku: čím je tato hra podle nich nejzajímavější? 
co je tím fenoménem, že na hru diváci opakovaně 
chodí? 

ladislav špiner: Já si myslím, že fenomén jsem já! 
(smíCh) ale vážně – je to specifické představení, diváci 
se včlení do děje a závěr záleží na nich, je to jejich 
představení. a že to hrajeme už deset let, tak je třeba 

taky zajímá, jak po tak dlouhé době vypadáme… 
(smíCh) Kostýmy stárnou jako my a „vytahujou“ se 
s námi. Mně zatím garderoba přidělala jednu novou 
dírku na pásku, jinak dobrý!

petra Janečková: fenomén je Láďa, samozřejmě! 
(smíCh) Myslím ale, že nejzajímavější je struktura hry. 
Je interaktivní, diváci k nám promlouvají, zasahují do 
děje, hlavně v závěru. Jejich zájem je fakt nebývalý. 
Když hru hrajeme na zájezdech a používáme místopis 
toho konkrétního města, tak je nádherné, jak jsou 
diváci překvapení. Jak nečekají, že budeme používat 
konkrétní reálie, ve kterých oni žijí. Myslím, že pak re-
agují a zapojují se o to víc. I naši diváci nás nejednou 
zaskočili a my jsme se z toho museli nějak  „vymotat“. 
Po tolika reprízách máme text hodně ověřený a vy-
zkou šený, ale někdy diváci vyfabulují neuvěřitelné 
otázky, a to pak musíme okamžitě reagovat a často 
i improvizovat. Nikdy to představení není stejné 
a nikdy nebude, to je podle mě tím fenoménem 
Bláznivých nůžek. 

dagmar novotná: hra má dobrý text, to především. 
Je to detektivka, což má publikum rádo. a vždy ho 
přitahuje, když je vtaženo do hry. Deset let, to je 
hodně. V poslední době, jak to hrajeme na Malé scéně, 
se stalo, že diváci kladou dotazy, jaké nikdy zatím za 
celou tu dobu nepadly. Je zvláštní, že mě často diváci 
tipují na vražedkyni, a i když jsem časem zbavena 
podezření, tak do mě „šijou“ dál. Mě ta hra moc baví, 
pořád. Vím o sobě, že nejsem moc velká improvizátor-
ka, takže jsem se toho na začátku bála, ale vždy jsme 
se ze všeho dostali.  JaU

L. šPINeR, P. JaNeČKoVá a D. NoVoTNá V blázniVých nůžkách, foTo J. SeJKoRa
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Je pravda, že ladislaV špiner je někdy hrozné 
zvíře (někdy dokonce i holub!), umít být ale také  
(a to samozřejmě opět výhradně na jevišti) vyhořelým 
a deprimovaným manželem nebo bezcharakterním 
prospěchářem. Zkrátka zatímco jeho profesní život 
je více než pestrý, v tom osobním by dal přednost 
spíše skromnému zaměstnání v zapadlé hospodě na 
mýtince za polárním kruhem. (ale kdo by tomu věřil!)
 anh
 
čeho si nejvíce ceníš 
u přátel?
Všeho dobrého.

pro které chyby máš 
největší pochopení?
Pravopysné.

kdo je tvým největším 
fiktivním hrdinou?
Data.

a kdo je tvou největší 
fiktivní hrdinkou?
Leeloo Minai Lekatariba 
Laminatcha ekbat De 
Sabat – Lilu.

Jaká je tvá oblíbená 
činnost?
… po 22. hodině…

z čeho máš největší 
strach?
Z odchodu.

Jaká vlastnost ti na 
sobě nejvíc vadí?
Všude, všechno a moc.

Jakou vlastnost nejvíc 
odsuzuješ u druhých?
Nečinnost.

kde bys nejraději žil?
Na horách.

tvůj nejoblíbenější hu-
dební skladatel a malíř?

Mozart, Rivers cuomo 
a adolf Born.

tvůj nejoblíbenější 
spisovatel?
Meyrink, hora… spous-
ta… a Jára cimrman.

Jak bys chtěl zemřít?
No comment.

Jaká je tvoje nejvýraz-
nější vlastnost?
Všude, všechno a moc.

kdo jsou tví hrdinové 
v reálném životě?
Moje děti.

Jakou historickou osob-
nost nejvíc obdivuješ?
otce.

která reforma ve svě-
tové historii podle tebe 
změnila svět?
Utržené jablko…

Jak si představuješ 
dokonalé štěstí?
Dokonale.

Jaký je tvůj nejoblíbe-
nější pták?
Taky až po 22. hodině… 

nejoblíbenější barva 
a květina?
Tmavá slunečnice. 

co je podle tebe nejhor-
ší utrpení?
Teploty nad 35°c. 

Jakou vlastnost máš na 
sobě nejradši?
Všude, všechno a moc. 

kdybys nebyl sám 
sebou, kým bys chtěl 
být?
hospodským v zapadlé 
horské vesnici u polární-
ho kruhu.

co ti vadí ze všeho 
nejvíc?
hmyz. 

Jaký je momentální 
stav tvé mysli?
Jabadabadů!

čeho si nejvíc ceníš 
u mužů? 

Soudržnosti.

čeho si nejvíc ceníš 
u žen? 
obranyschopnosti.

která historická 
postava je podle tebe 
nejodpudivější? 
Těch je… a bude!

Jaká jsou tvá oblíbená 
jména? 
Žabža.

nejoblíbenější jídlo 
a pití? 
Dršťková, pivo, čerstvý 
chléb, víno, štědrovečerní 
stůl.

Jaké je tvoje motto? 
Jsme tu na návštěvě, tak 
si ji užijme, ale taky se 
podle toho chovejme…

Otázky 
Marcela 
Prousta
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On-l ine s Josefem Láskou

Informace z Východočeského divadla již mnoho let 
pomáhá šířit (mimo jiných médií) také internetový 
portál scena.cz, na jehož stránkách   www.scena.cz 
se dočtete spoustu zajímavých zpráv nejen 
z divadelního, ale obecně kulturního světa. Vedle 
tradičních rozhovorů Scena.cz nabízí také velmi 
oblíbené živé rozhovory tzv. nethovory s osobnost-
mi z různých uměleckých oborů, jimž mohou klást 
otázky sami čtenáři Sceny.cz. Tato on-line interview 
se pravidelně uskutečňují i z našeho divadla. Do 
pomyslného „křesla pro hosta“ za počítač už usedlo 
mnoho našich herců, k nimž se v pondělí 24. dubna 
připojí také JoseF láska! 
Pepa, jeden z nejmladších členů našeho souboru, 
přijal nabídku na angažmá ve Východočeském diva-
dle teprve roku 2015, přesto je jeho fanouškovská 
základna už velmi bohatá a s počtem dalších nastu-
dovaných rolí se stále rozrůstá. Jen krátce na Pepu 
prozraďme, že se narodil ve znamení Ryb, vystudoval 
Pražskou konzervatoř a prý se rád aktivně věnuje 
činnostem jako lenošení a polehávání v různých 
polohách na jakýchkoliv místech k tomu určených 
i neurčených. Často se oddává vysoce kulturní zá-
ležitosti, jakou je snění, a říká, že umí vše, a po tom, 
co neumí, marně pátrá. Nejdůležitější je pro něj jeho 
rodina a blízcí přátelé. řídí se prý srdcem jen s malou 
koordinační pomocí mozku. 

Tolik snad jen na úvod. Pokud vás Pepa zajímá, pro-
klikejte se na stránkách www.scena.cz k Nethovo-
rům, kde zanechte svou otázku, nebo si počkejte na 
pondělí 24. dubna a od 17.00 hodin se ptejte přímo 
jeho. Pepa se na vaše dotazy už těší! RaS

Coby česaNý v HeJ, MISTře!, Foto j. FaukNer
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repertoár našeho divadla obohatil nový muzikál kiss me, kate. 
Jeho režisérka kateřina dušková si ke spolupráci přizvala cho-
reografku a tanečnici alenu peškoVou, která s naším souborem 
už pracovala při realizaci činoherního představení don Juan, kde 
však bylo mnohem méně tanečních či pohybových čísel. a tak mě 
ani „nevarovala“ informace, že alena je šéfkou baletu v divadle 
F. x. šaldy v liberci. prostě jsem si to nespojila, a tak mě hned na 
začátku přípravy inscenace překvapilo několik věcí – choreografka 
nejenže poslouchala hudbu, ale k přípravě jednotlivých čísel vyža-
dovala noty, tedy klavírní výtah, taneční kroky či pohyby pojmeno-
vávala francouzskými názvy a nároky, které měla na tanečníky, byly 
neobvyklé. postupně mi to docházelo: vypadá jako víla, je krásná, 
štíhlá, něžná a trpělivá, ale pod tím se ukrývá naprosto nekompro-
misní choreografka s vysokými požadavky, které klade především 
na sebe. přesto, nebo právě proto z ní byli všichni nadšení! když 
jsem přemýšlela nad otázkami k našemu rozhovoru, asi nejvíc mě 
zajímalo, jak se jí u nás pracovalo a jakou zkušenost si odnáší…

aleno, jaké máš  zkušenosti 
s muzikály v činoherních 
divadlech? nebo obecně s prací 
s činoherci?
ano, zkušenosti mám, ačkoliv mým 
hlavním oborem je samozřejmě 
balet a taneční divadlo, kde pracuji 
s profesionály k tomu školenými. 
Nicméně „odbíhám“ také k opeře, 
činohře a muzikálu. a zkušenosti 

jsou jako všechno, co nám bylo 
dáno – slouží jen, když se s nimi 
umí pracovat, jinak můžou být 
velkou přítěží. Snažím se vždy 
k novým zadáním a novým lidem 
přistupovat nově. I když, jak říkám 
– ale asi jsem tuhle myšlenku 
„ukradla“ Kunderovi – „míra 
schopnosti zapomínat a před-
stavovat si je u jedince stejná“. 

Tak se například nemohu zbavit 
dojmu, že nejhůře choreografic-
ky „zpracovatelní“ jsou tenoři 
v operním sboru. (smíCh) Takže 
činoherci jsou ještě celkem oK. Je 
to samozřejmě individuální, záleží 
na přístupu a vůli. Když se chce, 
všechno jde.

Většina našich tanečníků nejsou 
profesionálové v oboru. určitě 
chvíli trvalo, než jsi zjistila jejich 
možnosti, ale zdá se mi, že jste si 
nakonec dost rozuměli. Jak bys 
hodnotila vaši společnou práci?
Přiznám se, že v prvním okamžiku 
jsem se trochu vylekala. Předsta-
vovala jsem si – a už jsme zas 
u těch představ – trochu mladší 
„company“. a já že budu ta taneční 
babička, co jen naznačuje. Nechci si 
fandit, ale možná, že jsme vrstevní-
ci. (smíCh) Naštěstí jsem brzy pocho-
pila, co je jejich předností – jsou to 
zkušenosti – a už jsme zase u těch 
zkušeností. Jakmile se začali hýbat, 
ulevilo se mi a teď mám vyloženě 
radost. Mé pohyby „chytají“ velmi 
rychle, ovládají „partneřinu“ a na 
zkoušky chodí připravení. Málokterý 
náctiletý by byl tak přesvědčivý 
a působil tak svěže. Diváci se mají 
nač těšit.

byla jsi spokojená s pohybovou 
úrovní našich herců? dalo ti 
práci je rozhýbat, nebo to šlo 
snadno? 
To je opět vše velmi individuální. 
ale i přes moje zkušenosti v tomto 
směru mě vždy znovu překvapí, jak 
jsou herci a zpěváci zvyklí projevo-
vat svůj „názor“, ještě než jim cho-
reograf vysvětlí svou představu. To 
v baletu opravdu neexistuje. ale je 
to samozřejmě moje chyba. Toto je 
muzikál a těch „ingrediencí“ je tam 
více. Někdo skvěle zpívá, někdo 
to „dohraje“, někdo je silný právě 

s choreografKou  
alenou pešKoVou
nejen o muziKálu Kiss me, Kate
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v tanci. Ideál je samozřejmě mít 
to všechno dohromady, ale těch 
Travoltů se nerodí zase tolik. Já se 
většinou po první zkoušce zklidním 
a soustředím se na to, co komu 
sedí, a pak také velmi ctím slovo 
režiséra – v tomto případě Katky, 
která, myslím, velmi dobře odhad-
ne, kdy je třeba tlačit na pilu a kdy 
se má povolit. Tady s pardubickými 
herci je to stejné, já nabízím, ale 
také si nechám nabídnout. Myslím, 
že z obou stran je co, a doufám, že 
divák to ocení. 

kiss me, kate je muzikál se 
skvělou swingovou hudbou. 
Je to muzika tvého srdce?
ano, je, to je ještě pravý muzikál. 
Představ si, že jsem v něm ještě 
sama tancovala. V Plzni, v cho-
reografii honzy crhy… ano, je to, 
myslím, minulé století. (smíCh) 

Muzikál vypráví o zkoušení diva-
delního představení, je to tedy 
divadlo na divadle. skladatel 
cole porter používá trochu jiný 
hudební jazyk v písních, které 
doplňují činohru, a ve scénách 
renesanční hry zkrocení zlé 
ženy, kterou soubor zkouší. 
objeví se tedy i nějaké rozdíly 
v tanci?
Divadlo na divadle, zcizení, to 
je můj svět. Dělala jsem tímhle 
způsobem tanečně Langerovu 
Periferii, Lorcovu Krvavou svatbu, 
Jessie a Morgianu, Gazdinu robu 
a další… a vlastně je to i mé 
životní přesvědčení. Stejně jako 
v životě – já jsem tu herec a je 
nutné hrát naplno, ale nesmím 
zapomínat, že mohu být také 
zároveň režisérem, který může 
kdykoliv cokoliv změnit či celou 
hru zastavit, rozsvítit „pracák“… 
Vtip spočívá v tom, že pokud tu 
roli hrajete opravdu naplno, režisér 
ztrácí potřebu jakkoliv zasahovat. 

tančila jsi velké role v klasickém 
baletu a zároveň si aktivní v se-
skupení ultra-minimal-ballet, 
což je asi úplně jiný žánr. Jaký 
druh tance tě zajímá nejvíc? 
Nejvíce mě berou velká dramata 
zpracovaná jako surové taneční 
divadlo. ale vyrůstala jsem na 

„klasice“, takže jí také často využí-
vám, až zneužívám. (smíCh)

nevím proč, ale tanečníci, které 
jsem poznala, myslím členy 
baletu, vždy inklinovali buď ke 
klasickému, nebo výrazovému 
modernímu tanci. Je to jenom 
moje zkreslená představa, nebo 
to funguje nějak podobně? 
Tohle „rozkastování“ nemám moc 
ráda. a dnes se na to už moc ne-
hraje. Každý profesionální tanečník 
v kamenném divadle musí ovládat 
obojí. Umění pro mě není klasické 
a moderní – je buď dobré, nebo 
špatné. a co je moderní? To co je 
zítra klasické? Nebo to, co je už 
odpoledne staré? Bachovy děti 
mu říkaly (anebo je to jen drb?): 
Tatíčku, tento způsob polyfonie 
je už trochu „demodé“. cha, 
a teprve Bach nám ukázal, jaké 
má „tento druh polyfonie“ ještě 
nesmírné možnosti – vystřelit 
vás až na orbit. Klasika je mrtvá, 
jen když ji pohřbíváme anebo ji 
strkáme do muzea. Klasika je opět 
ta zkušenost, se kterou se musí 
umět pracovat… nejlépe ovšem 
moderně. (smíCh)

Jak se stane, že se z tanečníka 
stane choreograf? Jaká byla 
tvoje cesta k vytváření vlast-
ních tanečních kreací? 
Já jsem tuto potřebu pociťovala 
už na konzervatoři. Už na našem 
absolventském představení ve 
Stavovském divadle tančili spo-
lužáci v mé choreografii. Nevím, 
jak to mají jiní kolegové, ale já si 
prostě nemohla a nemohu pomoci.

chodíš do divadla i jako divák? 
co tě v poslední době zauja-
lo? Je jedno, jestli balet, či 
činohra…
Taneční divadlo Lešanské jesličky 
od choreografky Lenky Wagnerové, 
šostakovičova opera antiforma-
listický jarmark uváděná na Nové 
scéně ND – to je skvěle insceno-
vané, a navíc mě fascinuje pozadí 
jejího vzniku. Z činohry mě bohužel 
za poslední dobu nic výrazně 
nezaujalo – ovšem neviděla jsem 
bohužel všechno, co bych chtěla 
a měla.

být baletkou je asi hodně velký 
dril, určitě k tomu patří i odří-
kání. co tě nejvíc mrzí, že jsi 
musela oželet? třeba sport nebo 
cokoliv podobného…
Ten sport mě jistě nemrzí. (smíCh) 
Nemám vůbec sportovního 
ducha. a filozofii sportu jsem 
ještě nepochopila. osobně vůbec 
nechápu, co je tak úžasného 
na tom skočit o centimetr dál 
než kolega. Ze stejného důvodu 
nemám ráda ani baletní soutěže. 
Samozřejmě překonávat sám 
sebe je něco jiného. Takže ten 
sport to nebude. Spíš jsem někte-
ré věci ještě nestihla – například 
se musím ještě naučit vařit 
a řídit auto. (smíCh) Myslím ale, 
že daleko víc mně má profese 
dala. Viděla jsem hodně ze světa 
a neustále se setkávám s lidmi, 
kteří jsou velmi inspirativní.

Máš nějaké nesplněné divadelní 
či taneční sny? 
Divadelní ani ne. Mám v tomhle 
směru ohromné štěstí. Mimo 
Liberec si mohu práci vybírat 
a v Liberci si mohu dělat vlastní 
dramaturgii, což je skvělé. ale je 
tu jedna věc, a to je spojení filmu 
a tance. existuje samozřejmě 
mnoho tanečních filmů, ale já mám 
v hlavě něco, co jsem ještě nikde 
neviděla, a moc by mě zajímalo, 
bude-li to fungovat. Myslím propo-
jení taneční techniky s technikou 
filmovou. Samozřejmě bych režii 
nikomu jinému nesvěřila, a to je 
problém, proto teď musím najít 
energii a čas někoho přesvědčit, 
aby mi dal důvěru a peníze.  
(smíCh)

aleno, přeji ti nějakého osví-
ceného mecenáše pro všechny 
plánované projekty a ať ti ještě 
dlouho vydrží ta naděje, sou-
středěnost a profesionalita, se 
kterou se vrháš do každé práce. 
 Jau

kráceno.  
celý rozhoVor  
naJdete na  
WWW.Vcd.cz

23



DIVADLO ZNOVU PODPOří 
SVĚTOVý DeN POROZUMĚNí AUTISMU
V Pardubicích startuje již 5. ročník aktivit zamě-
řených na zvýšení povědomí o autismu s názvem 
Mám svůj svět, ale mám vás rád, které již tradičně 
podporuje také Východočeské divadlo.
V neděli 2. dubna se Východočeské divadlo zapojí 
do celosvětové akce s názvem light it up blue 
(rozsviťme se modře), letos s mottem „Jiní, ne 
horší“. Rozsvítit se modře – v barvě, která sym-
bolizuje schopnost porozumění a komunikace, což 
jsou oblasti, v nichž lidé s poruchami autistického 
spektra potřebují nejvíce podpory a pochopení – 
a tímto jednoznačným signálem vyjádřit alespoň 
morální podporu lze různými způsoby: osvícením 
budov, rozsvícením modré žárovky v domovech či 
kancelářích, obléknutím se do modré barvy nebo při-
pnutím si modré stužky na kabát. Jakákoliv podpora 
touto formou je vítána!
V pondělí 3. dubna pak bude v pardubických ulicích 
následovat den v modrém, který začne v 9.15 hodin 
na Pernštýnském náměstí Modrým průvodem. Za-
pojit se do něj mohou všichni, kteří chtějí podpořit 
potřebu pomoci osobám s poruchami autistického 
spektra. Průvod bude přibližně v 10.00 hodin zakon-
čen společným vypouštěním modrých balónků před 
budovou ČSoB Pojišťovny. 

„Akce ke Dni autismu budou probíhat v Pardubicích 
i dalších městech Pardubického kraje po celý duben. 
Každého rádi uvítáme například na modré zumbě 
v pátek 28. dubna od 16.00 hodin v Tyršových sadech. 
Zájemci si s námi budou moci nejen zacvičit, ale 
i zazpívat a dobře se pobavit. Děti navíc za účast 
dostanou modrou cukrovou vatu,“ zve na jednu ze 
zajímavých akcí hana Janiková, ředitelka Rodinné-
ho Integračního centra.
Konkrétní program všech aktivit naleznete na webech 
www.ric.cz nebo www.drclentilka.cz.  RaS

Na Malou scénu ve dvoře se opět po čase vrací cyk-
lus hudebně-zábavných pořadů agentury pardubický 
bigbeat včera a dnes. „Koncerty budou znovu mapo-
vat vývoj, ale i současnost muziky, která změnila svět. 
Spolu s kapelami se navrátíme do počátku bigbeatu, 
který přiblížíme v příbězích a osudech hudebních skupin 
i jednotlivců, kteří byli u toho. To vše za doprovodu 
písní slavných světových i domácích legend,“ láká na 
pokračování oblíbených hudebních produkcí Jaroslav 
klas z pořádající agentury.
První letošní večer s názvem od černého blues 
k bílému rocku, který odstartuje již 8. ročník cyklu, 
se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna od 19.00 hodin 
v komorním prostoru studiové scény divadla. 
Pódium bude tentokrát patřit pražské bluesové for-
maci Vejfuk a pardubické rockové kapele simulan-
tenbande, které budou demonstrovat cestu od blues 
k rocku i blízkou příbuznost obou žánrů. Přesně jak 
zpíval slavný bluesman Muddy Waters: „Blues povilo 
dítě, kterému dali jméno rock and roll…“
 RaS

OD ČeRNÉHO BLUeS K BíLÉMU ROCKU

SIMULaNTeNBaNDe
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Východočeské divadlo Pardubice 
Sobota 20. 5. 2017– Středa 31. 5. 2017

VÝSTAVA | EXHIBITION
XIV. ročník festivalu otevře výstava vítězů soutěže „Kreslíme a malujeme 
s festivalem 2017“. Foyer divadla, přízemí.  

Sobota 27. 5. 2017, 19.00

GALAVEČER | GALAEVENING
Mistr světa JAZZ BALLET VALERY, choreografi e Valeriy Tereshkin (RU, SIBERIA) 
a Helena Machová (CR) TANEČNÍ DIVADLO HELENY MACHOVÉ (CR) PAPIS NYASS 
£ NJACHAS AFRICAN (AFR) THE OGAWA SCHOOL OF JAPANESE TRADITIONAL 
DANCE (JAP) TANEČNÍ DIVADLO MIMI FORTUNAE (CR)

Neděle 28. 5. 2017, 17.00

SOUTĚŽNÍ DEN | COMPETITION DAY
Ceny mezinárodní Jury a diváků. Show Mistra světa JAZZ BALLET VALERY, choreografi e 
Valeriy Tereshkin (RU, SIBERIA) a Helena Machová (CR) TANEČNÍ DIVADLO HELENY 
MACHOVÉ (CR) TANEČNÍ DIVADLO MIMI FORTUNAE (CR) DANCELINE STUDIO (CR)

Pondělí 29. 5. 2017, 10.00 

DANCESHOW
Zadáno pro školy. Mistr světa JAZZ BALLET VALERY, choreografie Valeriy Tereshkin 
(RU, SIBERIA) a Helena Machová (CR) TANEČNÍ DIVADLO HELENY MACHOVÉ (CR)

Konzervatoř Pardubice
Pondělí 29. 5. 2017, od 14.00

DÍLNY | WORKSHOPS
Učí profesionálové. Výuka pro všechny zájemce. Lekce lze sledovat jako divák. 
Rezervace: +420 776 088 093
14.00–15.10  HELENA MACHOVÁ (CR) – JAZZ CHOREOGRAPHY  |  15.20–16.30  BORIS 
TERESHKIN (RU, SIBERIA) – URBO JAZZ  |  16.40–17.50  SERGEY SHMYKOV (RU, SIBERIA) – 
JAZZ FUNK  |  18.00–19.10  PAPIS NYASS (AFR, GAMBIA) – RHYTHM DANCE THERAPY   

Divadlo Exil 
Úterý 30. 5. 2017, 20.00 
OLGA SERGEYEVA £ BORIS TERESHKIN SING JAZZ (RU, SIBERIA)

Absolutní vítěz festivalu 2016, Jazz Ballet Valery (RU, Siberia), Choreograf Helena Machová (CR) 
© The International Festival Jazz Dance Open 2016, Foto Eva Stanovská

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
VÝCHODOČESKÉ DIVADLO 
PARDUBICE 
+420 466 616 432
obchod@vcd.cz 
www.vcd.cz/program
region@ipardubice.cz

rezervace@divadloexil.cz
+420 737 380 402

www.machovadance.cz
www.vcd.cz       
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ZřIZoVaTeLeM VČD Je STaTUTáRNí MěSTo PaRDUBIce
Za fINaNČNí PoDPoRy MINISTeRSTVa KULTURy ČR a PaRDUBIcKého KRaJe

DIVaDeLNí ZPRaVoDaJ duben 2017 připravil: radek smetana design: alžběta harvanová
foto na titulní straně: J. Janoušková a J. peJchal, třikrát život, foto i. mičkal 
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prvNí hlavNí partNer včd hlavNí partNer včd

VýchoDoČeSKé DIVaDLo
u divadla 50, 

531 62 pardubice
telefon: 

466 616 411
w

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

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

partNeři včd

mediálNí partNeři včd


