
kdy co kde
13:00 seminář KR SČDO sokolovna
13:00 KDP mladým hasičovna
13:30 loučení Němčice nad Hanou malý sál
15:00 vítání Klapý před divadlem
16:00 velký sál
16:30  
17:00 beseda s osobností  
19:30 velký sál
20:00  
20:30 Klapý  
21:30 seminář KDP půdička
21:30 zasedání poroty klubovna
22:00 společenský večer U Medvěda

Dnes

Jaromír Nosek

…dlouhá cesta

Ročník XLVII. Neděle 9. října 2016 číslo 3. 

DENÍK KRAKONOŠOVA DIVADELNÍHO PODZIMUDENÍK KRAKONOŠOVA DIVADELNÍHO PODZIMU   

Kytice pro ženy jubilantů 
KDP má i své společenské události. Včera se při 

slavnostním zahájení předávaly také krásné kytice 
a košíky s vínem  jubilantům. Sedmdesátiny letos 
oslavili Jaroslav Vondruška, tajemník odborné 
poroty, a Jaromír Kejzlar, vedoucí Klubu režisérů 
SČDO. O pět let více oslavil hlavní a dlouholetý 
sponzor Krakonošova divadelního podzimu Petr 
Stroner ze společnosti UniControls, a. s. A kytici s 
vínem si odnesl také letos osmdesátiletý režisér 
Rudolf Felzmann, pod jehož taktovkou probíhá už 
7, ročník Semináře KDP. „Teprve nedávno jsem 
zjistila, že Rudova manželka není jen na obráz-
cích, ale skutečně existuje. Takže pánové – víno je 
pro vás, kytice pro vaše manželky, že to s vámi 
vydržely,“ řekla Svatava Hejralová, ředitelka 
KDP. I redakce se připojuje s blahopřáním.  

(jn) 
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Recenze: Luděk Horký 
Michael Clément, Ani o den dýl! 

DS Na štaci, z. s., Němčice nad Hanou 

Krakonošův divadelní podzim 
vykročil do svého 47. ročníku 
lehkou nohou. Tedy alespoň po-
kud jde o žánrové zařazení prv-
ních dvou komedií uvedených 
v hlavním programu. Po úvod-
ním představení, evergreenu na 
poli bláznivých komedií 
z divadelního prostředí – hře 
Mátový nebo citron, následovala 
inscenace situační komedie Ani 
o den dýl. V tomto případě o 
žádný evergreen nejde a domní-
vám se, že ani v budoucnosti ne-
půjde. Hru Ani o den dýl napsal 
současný francouzský herec, re-
žisér, dramatik a scenárista Mi-
chel Clément. Hra pojednává 
jednoduchý příběh dvou přátel, 
z nichž jeden se snaží zbavit své 
stávající partnerky a druhý mu 
v tom má pomoci. Nemá smysl 
se o zápletce dále rozepisovat. 
Text hry je založen na jednom 
(jediném) dobrém nápadu, a sice 
otočit naruby klasický motiv mi-
lostného trojúhelníku. Dále je 
vybaven několika dobře napsa-
nými komediálními dramatický-

mi situacemi. Ty jsou pak naře-
děny mnoha a mnoha situacemi 
dalšími, které jsou o poznání sla-
bší a jejichž jediným smyslem je 
natáhnout textový materiál od-
povídající jednoaktové divadelní 
anekdotě do rozměrů celovečer-
ní komedie. Jde prostě o málo 
povedený dramatický text. Pro-
blém je především v úrovni hu-
moru. Dlouhé etudy o hemeroi-
dech přes několik výstupů se 
táhnoucí motiv příliš krátkého 
sexu nebo způsob zbytečně pod-
bízivé vulgarity, s jakou Pavel od 
samého začátku komutuje svou 
životní partnerku, to vše útočí na 
diváky tím nejpodbízivějším 
možným způsobem. Ano – 
smích se pochopitelně dostaví. 
Ovšem je to smích vymlácený 
z diváků ranami pod pás.  Sou-
částí dramatického textu je i ply-
nulá řada pokusů o humor 
v rovině konverzační. Ani tady 
ovšem nejde o rafinovanou práci 
s dialogem či o nápaditou hru se 
slovy. Celá hra se potácí spíše od 
„hlášky“ k „hlášce“, přičemž 

tyhle „hlášky“ si v ničem neza-
dají s okřídlenými replikami těch 
nejlidovějších filmů Zdeňka 
Trošky. Dalo by se říci, že jsme 
viděli divadelní parafrázi na Ka-
meňák XY, tentokrát na téma 
partnerských vztahů. 

Divadelní soubor Na štaci 
z Němčic nad Hanou je v tom do 
značné míry nevinně. Dobrý 
vkus je kategorie zcela subjektiv-
ní a rozeznat v nabídkových ka-
talozích DILIA či jiných agentur 
dobrou hru od špatné je úkol slo-
žitý. Nicméně inscenace měla i 
celou řadu úskalí režijních a he-
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Jak to vidí 
půdička 

 
Shlédli jsme dlouhé představe-

ní s primitivní zápletkou. Vztahy 
mezi postavami byly známé již 
z počátku. Chválíme příjemné 
herecké výkony, konverzační po-
lohu uhráli velice dobře. Avšak 
chvilkami bylo špatně rozumět. 
Nápověda byla pro nás dobrý 
nápad, se kterým je třeba dále 
pracovat. Stejně tak scéna  by si 
zasloužila větší sourodost.  

KDP mladým 
Včera večer jsme shlédli diva-

delní představení Ani o den dýl 
v provedení DS Na štaci 
z Němčic nad Hanou. Představe-
ní se nám velmi líbilo. Doba strá-
vená v divadle nám rychle ubíha-
la i přes značnou délku hry, která 
se dotýkala dvou hodin.  

Ačkoliv byl děj celkem předví-
datelný, příběhu nechyběl vývoj, 
který si udržel naši pozornost. 
No, my jsme se zkrátka bavili, a 
to hlavně díky trefným a nenuce-
ným vtipům. Hra nám připadala 
jako vystřižená ze života a rádi 
bychom vyzdvihli herecké výko-
ny, které hře přidaly na reálnosti.  
Dále se nám líbily situace, kdy 
čtenářka zavřela knihu a celý pří-
běh se náhle zastavil. Některým 
z nás však v divadle chyběla 
hloubka, což ale u tohoto žánru 
jistě není podmínkou.  

Dále bychom divadelníkům 
rádi vnukli nápad na změnu pro-
grámku, který podle nás moc od-
haluje děj. Nakonec si už jen po-
kládáme otázku, jak byl myšlen 
konec hry, který jsme ani po del-
ším přemýšlení plně nepochopili. 

reckých. Motorem první polovi-
ny hry je postava Pavla. To on se 
touží zbavit své stávající životní 
družky, a proto vmanipuluje do 
hry i svého nejlepšího přítele. 
Pavel je strůjcem všeho, zatímco 
Martin sebou nechává vláčet a 
Sofie nic netuší. Karty se postup-
ně mění, ale to především až 
v druhé polovině hry. První půle 
stojí a padá na dynamice a pře-
svědčivosti Pavla. Jeho předsta-
vitel Jaroslav Lejnar ovšem vyu-
žívá především vnějších charak-
terizačních prostředků (popisná 
gesta, žertovné grimasy apod.). 
Jeho dramatické jednání v roli 
není dostatečně zmotivované a 
působí nahodile. Petra Konečná 
a Jiří Vosička odvádějí sympatic-
ké herecké výkony, ale ani jejich 
herecký rejstřík není natolik pes-
trý, aby dokázali svými projevy 
zachránit plochý a málo nápadi-
tý text. Navíc má celý soubor 
značné rezervy v úrovni jevištní 
řeči. Rezervy má zejména ve vý-
slovnosti koncovek.  

Asi největším režijním vkla-
dem inscenace je přidaná posta-
va Nápovědky. Že jde o nápo-
vědku, to se dočtu pouze 
v divadelním programu. Logikou 
jevištního ztvárnění postava není 
koncipována jako nápovědka 
(ačkoli několikrát za hru postavy 
na jevišti opraví či doplní), ale 
spíše jako vášnivá čtenářka hry. 
Tento nápad evidentně slouží 
k ozvláštnění hry. Jiný význam 
bohužel nemá. Postava (jakkoli 
dobře herecky ztvárněná – hraje 

ji Miluše Poláčková) není využita 
ke komentáři jednotlivých situa-
cí, témat a motivů. Je pouze ja-
kýmsi „divákem přímo na scé-
ně“, jakýmsi živým smíchomě-
rem. A to je málo na to, aby nás 
jevištně zajímala po celou dobu. 
Když před posledním obrazem 
první poloviny hry zmizí z jeviště 
i s textem, který četla, vzbudí to 
v pozorném divákovi značný zá-
jem. Jaký to asi má význam? 
Proč zmizela právě ve chvíli, kdy 
ve hře dochází k zásadnímu dě-
jovému zvratu (vyznání lásky 
mezi Sofií a Martinem)? Když se 
po přestávce vrátí pozorný divák 
do hlediště, dočká se okamžiku, 
kdy se za scénou ozve spláchnutí 
záchodu a na jeviště se vrací ona 
nápovědka opět s textem v ruce, 
jen ve druhé ruce drží rozprašo-
vač vody a osvěžuje jím domácí 
květiny… A já mám pocit, že ten 
zvuk záchodového spláchnutí 
odplavil kamsi do neznáma i mé 
poslední naděje, že má připsaná 
postava skutečně nějaký hlubší 
význam.  

Ačkoliv je text hry Ani o den 
dýl plytký, přeci jen mu nelze 
upřít jedno základní téma. Tím 
tématem je skutečnost, že v těch 
opravdu zásadních životních 
okamžicích bývají muži mnohem 
méně odvážní než ženy. Toto 
téma je nastoleno hned na začát-
ku hry a opakovaně znovu rozví-
jeno (ani jeden z obou mužských 
hrdinů nikdy nedokáže říct na-
hlas pravdu apod.). Vrcholí ve 
chvíli, kdy v samém závěru hry 
právě Sofie najde kuráž k tomu, 

aby opustila pohodlné zázemí 
jejich společného bytu. Tento 
dramatický motiv (hraný ke ško-
dě věci málo komediálně a přes-
příliš realisticky) spolehlivě zabi-
je závěrečný režijní naschvál, 
kdy Nápovědka za Sofií zamkne 
dveře a začne hladit oba osiřelé 
muže na scéně.  

Velice si vážím nasazení he-
reckého kolektivu z Němčic. 
Rozhodně šlo o poctivý pokus 
najít pro text hry Ani o den dýl 
co možná nejlepší jevištní tvar. 
Bohužel, šlo v tomto případě o 
boj s větrnými mlýny.  
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U mě herec po šedesátce si zaslouží benefiční roli 
Ladislav Valeš, Rádobydivadlo Klapý 

Rádobydivadlo Klapý přivez-
lo do Vysokého autorskou hru 
….dlouhá cesta napsanou na 
motivy filmového scénáře Les-
ní plody Ingmara Bergmana. 
Ladislav Valeš inscenaci nejen 
režíroval, ale také napsal. 

 

Co pro vás jako pro soubor tato 
přehlídka znamená?  

 

Už jsem to řekl mnohokrát a 
říkám to znovu, když sem přijíž-
díme, když stojíme před diva-
dlem a ti lidé na druhé straně na 
nás hledí, je to moc pěkné, já i 
celý soubor sem jezdíme velmi 
rádi. Pro nás je to vlastně – i 
když je to trochu klišé – takový 

náš druhý domov. Jezdíme sem 
raději než na Hronov. Tady je to 
takové lidštější. 

 

Myslíš zázemí divadla? Nebo i 
porota? 

 

Oboje, porota i zázemí.  Způ-
sob, jak se o člověka postarají, 
jak se věnují souboru, jak se tu 
hraje, jaké je obecenstvo. Nepa-
matuji si, že bych tu zažil nějaké 
představení, o kterém by se ně-
jak špatně mluvilo, a že bych od-
jížděl s pocitem marné práce. 
Což se nedá říct ani o Hronově, 
ani o Volyni. Odtamtud někdy 
odjíždím s pocitem, jestli jsme to 
měli vůbec zapotřebí. Ale tady, 

ať to dopadne, jak to dopadne - 
člověk sám cítí, že to třeba nevy-
šlo - se to tak nějak zbytečně ne-
pitvá. Je to tady daleko osobněj-
ší. Myslím, že i soubor se tady 
cítí lépe a svobodněji.  

 

Ale vraťme se ke hře, kterou 
jste přivezli. Proč sis vybral právě 
toto téma? Neuvidíme film na 
divadle? 

 
Snažím se, aby v tom ten film 

tolik nebyl, ale ono se to dost 
dobře nedá. Snažil jsme se, aby 
to nějakou divadelní podobu mě-
lo. Neexistuje synopse dramatic-
kého scénáře, nikdy to neztvár-
nil, nikdy to nehrál. Námět, re-
spektive téma hry, mě dráždilo 
proto, že v souboru mám herce, 
který – jak se říká, kdo u mě vy-
držel i po šedesátce, zasloužil by 
si pořádnou, takovou benefiční 
roli. A to je tento případ. Hledal 
jsem téma – stáří. Co si budeme 
povídat, když je člověku sedmde-
sát, tak se ohlíží dozadu, říká si, 
co udělal dobře, co špatně, a 
v tomto příběhu toto všechno je. 
V postavě Isaka Borga je příběh 
stárnoucího člověka, který na 
konci svého života zjistí, že sice 
udělal spoustu prospěšného, ale 
nedovedl si zařídit rodinu, proto-
že ji prostě obětoval své práci. A 
já jsem to tomu Mirkovi 
(Jaromír Holfeuer) věnoval. 
Když jsem poprvé Bergmanův 
film viděl, tak jsme mu vlastně 
ani nerozuměl, protože jsem byl 
ještě poměrně mladý. Musel 
jsem to, co jsem viděl na plátně, 
nejprve převést do nějakého lite-
rárního tvaru. A jestli se to po-
vedlo nebo ne, o tom se vedou 
spory v různých diskuzích na 
různých přehlídkách.  

 

A je to jakoby příběh Jaromíra 
v civilu? 

 

Myslím, že jsou tam věci a 
spojitosti, které si může uvědo-
mit a v podstatě se tam se spous-
tou věcí potkává. Určitě se v tom 
Mirek hodně našel a hodně těch 
situací na jevišti odžije. A tím je 
to představení silnější.  

 
Ještě dodejme, že premiéra byla 

před dvěma lety a ve Vysokém uvi-
díme třiadvacátou reprízu.  
   (mk) 
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Všichni mají slivovici a ženský skvěle pečou 
Včera se podruhé vítalo na městském úřadě a vzápětí před divadel-

ní budovou. Chvíli to však vypadalo, že nebude koho vítat, protože 
soubor se najednou rozprchl jak hejno holubů. Zdálo se, že hosty 
z rovinaté Hané vyděsil náhlý déšť. Ale opak byl pravdou. Chtěli své 
hostitele i všechny ty, kteří dorazili před Krakonoše, trochu pohostit. 

„Němčičtí nikdy nezklamou,“ konstatovala Svata Hejralová a do-
dala, že v květnu byla právě v Němčicích na přehlídce. „Je to krásné 
městečko na Moravě s přívětivými lidmi, neb tam mají všichni slivo-
vici a ženský skvěle pečou. Viděla jsem tam pěkné divadlo a odpoči-
nula si,“ prozradila Svatka.        (jn) 

Výrobky 
od Léni 
Už jste se zastavili u krámečku 

v přízemí divadla Krakonoš? 
Kromě jiného sortimentu na vás 
vykouknou také originální dílka 
– blahopřání, novoročenky a 
vánoční přání, nebo kapsy pro 
vkusné darování finančních ob-
nosů či korálkové náramky. To 
vše je dílem Lenky Richterové, 
která je autorkou také letošního 
loga k 230. výročí lidového diva-
dla ve Vysokém. Mrkněte na pul-
ty, pokud byste nenašli právě to, 
co by se vám hodilo, oslovte 
Lenku přímo a domluvte se na 
konkrétní objednávce.   
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Střídání předsedů 
Letos na postu předsedy poro-

ty po čtrnácti letech střídá režisé-
ra a pedagoga Františka Laurina 
režisér a pedagog Milan Schej-
bal. Ani on na vysocké přehlídce 
rozhodně není žádný nováček. 
Místní i pravidelní návštěvníci 
KDP ho znají jako lektora kurzu 
KDP mladým i jako porotce 
v minulých ročnících.  

„Myslím, že František odvedl 
na vysocké přehlídce velký kus 

práce a tak mu na dálku děkuji,“ 
zahájil první rozborový seminář 
nový předseda.  

Porotu kromě stálých členů, 
jakými jsou divadelní publicistka 
Lenka Lázňovská a scénograf 
Petr Kolínský, doplňují další dvě  
tváře – dramaturgové Luděk 
Horký a Zdeněk Janál. Tajemní-
kem je opět Jaroslav Vondruška.  

(jn) 

Scénograf 
v hledišti spí 

 

Petr Kolínský při sobotním 
rozborovém semináři přiznal, že 
v hledišti zhodnotí během prv-
ních pěti minut výtvarnou podo-
bu inscenace a pak zavře oči. 
„Viděl jsem jednopokojovou 
hru, tak jsem si řekl, že mohu 
klidně spát. Ale druhá půlka mi 
oči otevřela,“ konstatoval prý 
mile překvapený výtvarník. Tak 
já nevím – neměl by se dívat na 
celé představení, když je členem 
poroty?    (jn) 

Taktická chyba porotce Nechválí a  
nekritizují 
 

„Půdičkáři nemusí shlédnuté 
představení chválit, protože ne-
kritizují,“ prohlásil zástupce se-
mináře KDP, takzvaných půdič-
kářů, když je předseda odborné 
poroty vyzval, aby vyslovili svůj 
názor na Mátový nebo citron. 
„Podle nás autoři napsali nejpr-
ve druhé dějství, které pak tím 
prvním zdůvodňovali,“ shrnul 
noční diskuzi na půdičce pod 
vedením Rudolfa Felzmanna do-
tyčný.     (jn) 

Včera jsem se zašla podívat po 
dlouhé době opět na rozborový 
seminář pod vedením nového 
předsedy Milana Schejbala, kte-
rý měl navíc i první výkop. Zvě-
davá jsem byla také na mladé a 
neokoukané tváře v porotě, jež 
by měly hodnocení osvěžit svěží-
mi a neotřelými názory.  

Nemohu však před vámi tajit 
informaci, že oba jsou zřejmě 
silně ovlivnění předsedou. Jen 
považte: Luděk Horký přiznal, že 
Milan Schejbal je jeho vzor, a 
proto předsedovo hodnocení do-

plní jen třemi skromnými postře-
hy, a Zdeněk Janál je dokonce 
Schejbalův žák.  Bohužel, druhý 
ze jmenovaných pánů řekl, že se 
dopustil při svém prvním hodno-
cení ve Vysokém taktické chyby: 
„Zapomněl jsem na začátku 
chválit stejně, jak to učinil pan 
docent,“ doznal zkroušeně a uvr-
hl dotyčného do pedagogické 
deprese, „Trochu jsem si myslel, 
že vlastně nic nebude, že to bude 
velmi krátké představení a to mi 
přišlo jako dobrý vtip,“ dodal. 

(jn) 
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Dobřichovští jsou prudcí 
Nováčci 47. ročníku Krako-

nošova divadelního podzimu, 
Dobřichovická divadelní spo-
lečnost, se loučili netradičně 
už v poledne. Spěchali, protože 
je večer čekalo další představe-
ní.  

„Neznám nic lepšího, než 
když se při opakované děkovačce 
rozsvítí sál, který je plný a tleská. 
V tu chvíli vím, že do toho celého 
kolotoče půjdu znovu,“ prohlási-
la Svatka Hejralová, která se 
s Dobřichovickými přišla rozlou-
čit za přípravný výbor s tím, že 
doufá v jejich další návštěvu, i 
kdyby nebyli nominovaní. Han-
ka Dohnalová v zastoupení vy-
hlašovatele přehlídky SČDO 
konstatovala, že ona sem jezdí 
už skutečně dlouho. „Vždycky 
mě těší, když vidím nějakého 
nováčka. Házím si pak korunou, 
kdy se znovu vrátí s dalším před-
stavením. Vy to máte jen něja-
kých 140 kilometrů, tak můžete 
klidně přijet i pouze na kukač-
ku,“ dodala.  

Podle očekávání hosteska 
Klárka na soubor prostě nic ne-
prozradila. Sice tvrdila, že ji 

Dobřichovičtí nijak neuplatili, 
protože netušili, že by měli, ale 
kdo ví, jak to skutečně bylo. Fak-
tem zůstává, že jediná nepravost 
vyplula pouze na ni samotnou: 
„Byli všude dříve než já, aniž 
bych je tam poslala. Jsou prostě 
takoví prudcí,“ špitla hosteska. 

Petr Říha za dobřichovické 
divadelníky poděkoval za vlídné 
přijetí i zacházení a řekl, že 
s manželkou zůstává celý týden: 
„Jsme zvědaví, zda se shodneme 
s hodnocením porotců. A jsme 
rádi, že jsme svou komedií poba-
vili alespoň diváky, když porotu 
ne.“  

(jn) 

Tohle je Krakonoš? 
 
Při loučení moderátor Jan Hej-

ral vybírá k pronesení závěrečné-
ho přípitku, stejně jako jeho 
předchůdce Vlastík Ondráček, 
někoho z přítomných, který na-
prosto netuší, že se na něj něco 
podobného chystá. Honza však 
využil zcela ojedinělé situace, 
kdy v publiku seděl také technik 
Česťa, jinak Krakonoš vítající 
soubory z balkonu divadla. 
„Normálně tu Česťa nebývá, 
protože je v té době už převtěle-
ný do Pána hor,“ zvolal Honza a 
předal mu sklínku.  

„Že já jsem sem chodil,“ 
vzdychl oslovený, k němuž se 
obrátily hlavy z loučícího se sou-
boru s otázkou v očích – to je 
Krakonoš? 

 „Co mám říct? Hezky se nám 
vzadu, myslím v technice, s vámi 
spolupracovalo. Za deset minut 
jsme měli nasvíceno a to je tako-
vý malý sen pro divadelní techni-
ku. A tak se budu těšit, že zase 
brzy s něčím přijedete, třeba 
s nějakou pohádkou,“ usmíval se 
sympatický Čestmír a popřál 
všem příjemnou a bezpečnou 
cestu domů.   (jn) 
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Sedmdesátiny letos oslavil Jaromír Kejzlar, vedoucí klubu režisérů SČDO, ... 

… a Jaroslav Vondruška, tajemník poroty, ... 
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Klíč 
má Krakonoš 

A je to opět tady. Na týden 
přestala město Vysoké nad Jize-
rou řídit místní starostka Lucie 
Strnádková a předala klíč od 
města Krakonoši, patronu zdejší 
divadelní přehlídky. Konstatova-
la, že divadelníky ve městě ráda 
vidí a že doufá, že se tu bude 
všem návštěvníkům líbit. To po-
tvrdila i na včerejším slavnost-
ním večeru, kdy ředitelka pře-
hlídky připomněla, že se Vysoké 
mění v divadelní centrum už po 
sedmačtyřicáté. A že si letos také 
připomíná 230 let existence lido-
vého divadla. „Kdosi řekl, že 
když lidé neměli hodinky, měli 
čas. Dnes mají hodiny, ale čas 
jim schází. Jsem ráda, že jsme si 
na přehlídku čas vždycky našli a 
že tomu tak bude co nejdéle,“ 
podotkla Hejralová.  (jn) 

… osmdesátiny si přpomněl režisér Rudolf Felzmann, lektror semináře KDP. 
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Hanko, co ten telefon 

Začalo to dobře 
 

Začalo to velmi dobře – 
a divákům líce 

rozjasnili čajem dvojím - 
kdo? Dobřichovice. 

 
Byť nováčci na přehlídce, 

vlítli na jeviště – 
a dneska už říkají si 

no – snad někdy příště! 
 

Krakonoš nám přeje zatím – 
žádná bílá nadílka. 

I když nutno pověděti – 
není to jen na tílka. 

 
No však máme času málo 

sledovati počasí – 
nebo zda nám sníh či voda 

padá svrchu na vlasy.  
 

A i kdyby sníh snad napad, 
představit si dovedu 

cestu pěkně vyšlapanou – 
z Krakonoše k Medvědu. 

 
Hej Slované – ještě naše 

ochotnictvo žije – 
Alkohol ničíme chutě. 
No – prostě ho pijem! 

 
Poudačka už první byla, 

Tam na horách – krásně! 
No řekněte – jak pak o tom 

Nepsat skoro básně! 
 

Jiří Hlávka 

Rušné dopolední jednání pří-
pravného výboru přerušila silná 
hudba, jejíž původ nikdo ze čle-
nů výboru nebyl schopný identi-
fikovat. Všichni otáčeli hlavami 
ze strany na stranu a dumali, od-
kud se ten prapodivný zvuk ozý-
vá. „Můj mobil podobně vyzvá-
ní,“ zamyslela se Hanka Dohna-
lová a stejně jako ostatní se roz-
hlížela po původci zvuku, který 
se neodbytně dožadoval právě 

její pozornosti v kabelce u Han-
činých nohou.  

Podruhé se dominantní fanfá-
ry telefonu ozvaly při loučení 
s Dobřichovickými. Nejprve jen 
tak nesměle, na zkoušku, aby se 
do toho jen o minutu později 
pustily naplno a přímo uprostřed 
Hančina promlouvání k soubo-
ru. No Hanko, copak se má dělat 
s telefony v divadle? Přece vy-
pnout.    (jn) 

Sobotní ráno začalo tradiční procházkou na místní hřbitov k uctění těch, kteří už s námi divadlo nehrají. 
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D o š l o  d o  r e d a k c e  
Dlouholetým dárcem dvou 

hodnotných cen – dámských a 
pánských hodinek pro závěrečný 
ceremoniál vysocké přehlídky je 
kromě jiných Vladimír A. Mátl. I 
letos poslal ceny a doprovodil je 
milým, ručně psaným dopisem: 

 
Vážení a milý přátelé vysočtí! 
Přijměte, prosím, tento můj 

skromný dar, který nechť slouží 
ku prospěchu Vaší mimořádně 
úžasné přehlídky. Nevím, zda mi 
čas dovolí dostavit se osobně, pro-
to pro jistotu zasílám  

„Zlomte vaz!“ dopředu a pí-
semně! 

Dokonale Váš, Vladimír Mátl 
 
A pak došel do redakce ještě e-

mail ze vzdálené Kanady: 
 
Moji milovaní,   
jak se stalo tradicí - přeji vám 

ze zasněženého Calgary nádher-
ný podzimní divadelní týden! 
Nalévám sklenku Cabernet Sau-
vignon a připíjím vám na zdraví. 
Mávám vám společně s naší 
kumpanií Shakespearových her-

ců, se kterými pravě dnes (8. 
10.) zavírám Shakespearova Ri-
charda III. Přejeme vám, ať vám 
to breptá na jevišti a tleská v hle-
dišti. Ať už budete čarovat v ku-
chyňce nebo kouzlit v technice 

nebo poletovat kdekoliv jinde - 
vězte, že na vás s láskou vzpomí-
nám a přeji jen to nejlepší! 
Pozdravujte Krakonoše!!!  

Vaše Danda Hejralová 



Větrník, zpravodaj XLVII. Krakonošova divadelního podzimu – Národní přehlídky venkovských diva-
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strace Petr Kolínský, technické zpracování Ing. Josef Hejral, fotografie Ivo Mičkal.  
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kdy co kde
9:00 velký sál
9:00  
9:00 Zákupy  
9:30 seminář malý sál

13:00 seminář KR SČDO sokolovna
13:00 KDP mladým hasičovna
13:30 loučení Klapý malý sál
14:30 dechovka před divadlem
15:00 vítání Bystřice před divadlem
15:00 vítání Zákupy před divadlem
16:00 velký sál
16:30  
17:00 Bystřice  
20:00 velký sál
20:30  
21:00 Zákupy  
21:30 seminář KDP půdička
22:00 zasedání poroty klubovna
22:00 společenský večer U Medvěda

pondělí 10. října 2016

Ženitba

Klaun

Ženitba

230 let lidového divadla ve Vysokém nad Jizerou 
Pokračování z Větrníku č. 2 

Nesmíme opomenout rok 1986, kdy se 
slavilo 200 let ochotnického divadla ve 
Vysokém jako nejstaršího divadla. Na-
mátkou připomeňme výstavu ve vlasti-
vědném muzeu, vydání sborníku Divadlu 
vysockému na mnoho mil rovno nebylo, 
založení dětského tanečního souboru 
Vrabčáci pod vedení Slávky Hubačíkové, 
otevření turistické stezky v okolí Vysoké-
ho nazvané Po stopách našich divadel-
ních předků, premiéry her Strakonický 
dudák v režii Karla Palouše a Nová kome-
dyje o Libuši a Dívčí vojně v Čechách v 
režii Pavla Hory.  

Na srpnové oslavy se sjely soubory z 
Čech i Moravy, aby při slavnostním prů-
vodu městem upoutal pozornost i oživlý 
slon z Cesty kolem světa, zpestřily svými 
divadelními výstupy promenádní koncert 
v parku za divadlem. 

Za zmínku jistě stojí, že v tomto roce 
měli vysočtí ochotníci poprvé vycestovat 
za hranice do Belgie a Německa s hrou 
Komedyje vo dvouch kupcích a židoj Šilo-
kovi. Oplatili by tak přijetí belgického 
souboru v roce 1985, kdy na vlastní ná-
klady zajistili jeho týdenní pobyt 
v Čechách. Týden před vycestováním při-
šel zákaz. Ani to nedokázalo vymazat di-
vadlo z Vysokého. (sh) 


