
kdy co kde
9:30 seminář malý sál

13:00 seminář KR SČDO sokolovna
13:00 loučení Velká Bystřice malý sál
13:00 KDP mladým hasičovna
14:30 dechovka před divadlem
15:00 vítání Vysoké nad Jizerou  před divadlem
16:00 velký sál
16:30  
17:00 Vysoké nad Jizerou   
19:30 velký sál
20:00  
20:30 Vysoké nad Jizerou   
21:30 seminář KDP půdička
22:00 společenský večer U Medvěda

Dnes

Holky z kalendáře

Holky z kalendáře
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První půl je za námi, 
ať žije půle druhá 
Včera se v pravé poledne půlila přehlídka. Když 

k tomuto časovému předělu dojde, výždycky mě to 
tak nějak překvapí. I po těch letech.  

Člověk sem přijede, zvykne si na ubytování, na 
denní program i na to, co všechno musí a co počká. 
Třetí den prožívám krizi tvůrčí i spánkovou a ten 
čtvrtý je najednou sháňka po vhodném prknu, které 
by mohla ředitelka přehlídky, Svatka Hejralová, 
symbolicky zlomit v půli.  

Letos se lámalo přímo při rozborovém semináři. 
Znamená to, že KDP má program více než naplněný 
a jeho účastníci jsou hodně pracovně vytížení. Od 
dnešního dne už letošní ročník divadelního podzimu 
spěje do finále. Tak ať se všem vydaří, jak si přejí, a 
ať se na jevišti objevují inspirativní inscenace. Naše 
redakce přeje příjemnou druhou půli porotě, hercům 
i hostům.       (jn) 
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Recenze: Zdeněk Janál 
Vasilij Sigarev, Detektor lži 

Divadelní soubor osvětové besedy Velká Bystřice 
Vasilij Sigarev patří k velmi 

úspěšné mladé generaci ruských 
dramatiků, která těží z divadelní 
vlny zahájené dramatikem Niko-
lajem Koljadou, a jejíž hry jsou 
uváděny nejen v Rusku, ale také 
v Evropě a Americe. Sigarevovy 
hry objevila již před lety i česká 
divadla – kromě Detektoru lži 
(inscenovaného v pražském Di-
vadle v Celetné, v Městském di-
vadle Kladno i amatérskými di-
vadly) zmiňme Černé mléko, 
Plastelínu nebo Ruské loto 
(uváděné mimo jiné i v jednom 
z nedávných ročníků KDP). Na 
svém kontě má autor již téměř 
dvacet divadelních her 
(především tragikomického rá-
zu), věnuje se rovněž divadelní a 
filmové režii.  

Sigarevova hra Detektor lži 
vychází z žánru černé grotesky, 
inscenace DS Osvětové besedy 
z Velké Bystřice se blíží nanejvý-
še černé komedii, pokud ne do-
konce pouze komedii. Sigarev 
přitom v úvodní literární po-
známce ke hře (přecházející 
v poznámku scénickou) nazna-
čuje, jakou poetikou a režijním 
způsobem by bylo ideální se hry 
chopit. Přivádí čtenáře až k mož-
nosti snové atmosféry, když tro-
chu hororově ve zkratce popisu-
je, ve kterém konkrétním bytě 
někde na periferii se odehrává 
(možná právě v autorově bydlišti 
Jekatěrinburgu), a zmiňuje, že 
sledovaný manželský pár sám 
navštívil, ale přitom toto záhy 
popře a přizná se, že si hru jen 
vymyslel při sezení na parapetu 
okna... Tvoří tedy v duchu „stalo 
se i nestalo“, je to „veselé i neve-
selé“, „zábavné i smutné“ – ano, 
přibližuje se především principu 
tragikomedie. Zároveň popisuje 
hyperrealistickou scénu, která 
má na jevišti vyrůst – vskutku 
přesný byt manželů Byzovových 
na pokraji rozpadu (na pokraji 
rozpadu je i vztah sledované 
dvojice, která navzájem nejde 
pro sprosté slovo daleko). Tato 
podmínka je v inscenaci Tomáše 
Hradila splněna, přestože jen 
v minimalistické podobě. Reži-
sér se soustředí především na 
ztvárnění komediálních situací a 
na vztahy postav, ne tolik na vy-

tvoření atmosféry v duchu esteti-
ky ošklivosti, v jejímž principu 
Sigarev píše, když spojuje kome-
diálnost a syrovost a trvá na na-
turalistickém pojetí inscenace. 
Na naturalismus ale Hradil spíše 
rezignuje a dostává se od něj více 
k podpoře především komediální 
roviny. Tento způsob inscenová-
ní Detektoru lži je ovšem jako 
režijně-dramaturgický posun 
inscenací obhájen jako legitimní. 
Nicméně přiznám se, že Sigare-
vův temný podtón hry mi 
v inscenaci chyběl – přispěl by 
ještě k větším kontrastům, pod-
pořil větší nebezpečí směřující 
od postav Borise a Naděždy 
k jejich návštěvníku Hypnotizé-
rovi. Rovněž by pak podpořil 
silnější vyznění závěru hry, kdy 
dvojice manželů zůstane zhyp-
notizovaně sedět na scéně a 
Hypnotizér je žádá, aby byli 

k sobě hodní a milovali se – ob-
raz nabývá na síle, když si uvě-
domíme, v jakém marasmu žijí – 
a přeci, když spolu budou dobře 
vycházet, zapomenou křivdy, 
vykašlou se na minulost, kterou 
se právě o sobě navzájem dozvě-
děli, bude se jim dařit lépe a i ten 
všudypřítomný marast snáze 
přežijí. Tato rovina hry jakožto 
sociální sondy je u Sigareva ne-
pominutelná – v bystřické insce-
naci je spíše naznačena, než ak-
centována.  

Na zjemňující inscenační 

úpravu verbální i situační roviny 
je však asi nutné pohlížet i 
z hlediska kontextu, kde byla 
inscenace vytvořena – v nevelké 
obci Velká Bystřice. Režisér po-
čítá s konkrétním publikem, k 
němuž úprava šťastně míří, byť 
poněkud na úkor duchu autoro-
va textu. Kdyby Hradil hru reali-
zoval ve velkoměstě, této úpravy 
by se dopouštět nemusel a do-
konce ani nesměl. Samotný vý-
běr textu pak oceňuji jako pou-
čený a nápaditý – jsem ostatně 
vždy rád, když amatérský, natož 
vesnický, divadelní soubor sahá 
po současné dramatice, nebojí se 
jí a v neposlední řadě se k ní umí 
dostat a vybrat si z ní vynikající 
hru, k tomu vhodnou přímo „na 
tělo“ hercům, které má 
k dispozici. Obsazení po typu se 
Bystřickým daří – dokonce až na 
pár detailů kopíruje Sigarevovy 

scénické poznámky.  
Výrazným motorem hry je pře-

devším Radka Schardová v roli 
Naděždy. Představuje ji jako 
umluvenou ženu, z jejíž energie 
je ale manžel Boris po letech již 
značně netečný (její příval ener-
gie je tím, co už Boris neregis-
truje, a tedy lux ani lampu neo-
praví, nedostane k tomu chuť, 
neboť Naděžda bude mít vlastně 
výhrady vždy, on místo toho pije 
vodku ve velkém), dále jako ženu 
zvědavou, která zneužije situace, 
kdy je Boris zhypnotizovaný 
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Jak to vidí 
půdička 

 
Sigarevova hra Detektor lži je 

poměrně jednoduchý a primitiv-
ní text. Pointa je plakátová a pa-
tetická. Vše se prozradilo hned 
na začátku a autor potom už ne-
nabídl nový nebo nečekaný typ 
dialogu.  

Shodli jsme se na tom, že reži-
sér text výborně uchopil. V před-
stavení byly dobré herecké výko-
ny a hodně nás bavilo. Jen v nás 
zůstal pocit, zdali se z toho neda-
lo vydolovat více.  

KDP mladým 
 

O úterním představení Detek-
tor lži DS Osvětové besedy Velká 
Bystřice si myslíme, že hra plní 
svůj účel lehké komedie. Na náš 
vkus byl humor hry příliš laciný, 
i když jsme ocenili, že nebyl přes-
příliš vulgární. Hru u nás vyzve-
dávali zapálené herecké výkony. 
Představení ukazovalo ztracenou 
upřímnost a zevšednění vztahů 
po mnoha letech manželství. Bo-
hužel, samotný děj hry se příliš 
nevyvíjel a mohl být odbytý bě-
hem 15 minut, kdyby ji alespoň 
zabil.   

kvůli zjištění praktické drobnosti 
- údajně v opilosti zapomněl, 
kam schoval výplatu. Naděžda se 
ozvala na inzerát Hypnotizéra a 
za účelem nalezení peněz si ho 
pozve. Pokušení je ovšem až pří-
liš velké a Naděžda se začne vy-
ptávat na další podrobnosti 
z manželova života – a samozřej-
mě že v komediálním duchu zjiš-
ťuje to, co možná ani slyšet ne-
chtěla (což je mimochodem zá-
sadní téma hry – jestli je lepší 
vědět vždy skutečnou pravdu, 
anebo raději nepátrat). Hypnoti-
zér se snaží z této situace výsle-
chu vyvléknout, Naděžda ho ale 
podplatí a nakonec donutí hroz-
bami, že ho přetáhne přes hlavu 
žehličkou, aby zůstal a ptal se 
dál. Toto je jeden z příkladů těch 
momentů, které by v duchu siga-
revovském vyžadovaly větší ra-
zanci v provedení. A přitom k té 
razanci je scénicky vše připrave-
no, dramaticky vystavěno – 
Schardová stupňovat dokáže, 
dokonce za velmi dobře zvládnu-
tého průběžného jednání. Méně 
se totéž daří v druhém jednání 

Borisovi, když se situace zrca-
dlově obrátí a tentokrát je Boris 
tím, kdo donutí Hypnotizéra, 
aby se na oplátku mohl něco 
dozvědět o svojí ženě – a že se 
toho skutečně dozví hodně! Zde 
má Pavel Dorazil v roli Borise 
ale o kousek náročnější úkol, než 
Schardová v roli Naděždy – musí 
zvládnout zahrát jak výrazný tlak 
vůči Hypnotizérovi a být k němu 
nebezpečný (Hypnotizér se musí 
bát a divákovi pak musí být zcela 
jasné, že nemá na vybranou a 
cesta z bytu pro něj není možná, 
dokud nepoloží Naděždě všech-
ny otázky), k tomu musí zvlád-
nou razantně reagovat na všech-
no to, co se o Naděždě dozví 
(nebyl jejím druhým mužem 
v životě, mužů měla dosud 21, 
dokonce byla již dříve vdaná 
apod.), ale také se musí vyrovnat 
s momenty, kdy Boris vzpomíná 
na mládí, na chvíle, jaká Naděž-
da byla, když spolu začali žít, 
přičemž se dostává až do nostal-
gické nálady plné citů. Spojit 
tyto tři úkoly bylo bohužel nad 
Dorazilovy síly, když nevygrado-
val svoji postavu oproti prvnímu 
obrazu dostatečně a i zde 
(podporován ovšem zmíněnou 
nostalgickou náladou) zůstal 
především v „ňoumoidním“ po-
jetí dobráka (bohužel i ve vypjaté 
chvíli, kdy chce ženu vyhodit spí-
cí z okna a sám spáchat sebe-
vraždu – postava je hraná pouze 
v rovině zoufalství, nikoli i po-
třebné agrese). Zjednodušeně 
řečeno mu chybí ostře řezané 
„herecké střihy“, skrze které by 
se druhé jednání dalo mnohem 
lépe herecky zvládnout. Nutno 

doplnit, že Zdeněk Hrbek v roli 
Hypnotizéra manželskému páru 
pouze nesekunduje, ale dotváří 
skutečně rovnocennou trojici. 
Vždyť vlastně on je zde tím, ko-
mu se dějí nečekané komplikace 
a kdo na konci hry komediálně 
konstatuje: „To byl den!“ 
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Každý den to není na Thálii, přesto je to fajn 
„Jsem plný obdivu k autor-

skému divadlu a tak vám děkuji 
za představení, milí Bystřičtí, ale 
i vám Zákupečtí. V divadle se 
cítím velmi dobře, a i když jsem 
u divadla spíše omylem, vím, že 
ne vždycky je to na Thálii,“ pře-
dal pamětní listy za účast na vy-
socké přehlídce souboru Banda 
z Bystřice u Benešova a DS 
Havlíček Zákupy na včerejším 
loučení Vladimír Vodseďálek za 
přípravný výbor. K díku se při-
dala také Hanka Dohnalová za 
SČDO: „Rozloučím se s vámi 
ráda, protože vím, že se budeme 
opět setkávat v průběhu roku, 
tak jaképak loučení,“ prohlásila 
Hanka.  

„Ale já budu dnes zlá a postě-
žuju si,“ překvapila přítomné 
hosteska Klárka, která sklidila 
obrovské ovace za své pondělní 
vystoupení před oponou, jež 
předcházelo inscenaci Ženitba 
DS Havlíček Zákupy. Jen tak 
mimochodem, Klárčino uvedení 
večerního představení trvalo 
zhruba dvě minuty, během nichž 
sklidila sedm potlesků včetně 
výskání a pískání. Prostě nebý-
valý sukces! Ale zpět ke Klárčinu 
stěžování a žalování: „Oba sou-
bory byly vážně až šíleně vzorní, 
proto vlastně ani nemám co 
práskat – všechno fungovalo, 
všude byly včas, spolupracovaly 
spolu,“ pěla chválu Klárka, která 
právě od Zákupeckých dostala 
velkou bonboniéru. Byla tak vel-
ká, až vzbudila podezření, zda 
nebyla vysocká špionka tak tro-
chu uplacená.  

Pavel Němec se s divadlem 
podíval do Vysokého po dvaceti-
leté přestávce, „Byl jsem ale pře-
svědčený, že i kdyby se vyměnili 
lidé, tak tradice se tu určitě stále 
drží. A měl jsem pravdu – vítání, 
Krakonoš, lámání přehlídky – 
všechny dodržované rituály dě-
lají tuto přehlídku tak ojedině-
lou. A navíc mám pocit, že jedi-
ně tady nepanuje řevnivost mezi 
jednotlivými soubory, ale že si 
vzájemně drží palce. A to je ně-
co, čeho je třeba si vážit,“ dodal 
Němec.  

Bob Bartoš se vymluvil na ko-
lísavý hlas a knedlík uvízlý 
v krku, přesto poděkoval pořa-
datelům, technikům, spoluban-

(Pokračování na stránce 5) 
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Dobrá zpráva 
Na přelomu listopadu a pro-

since letošního roku bude na 
Reprezentativní seznam nema-
teriálního kulturního dědictví 
UNESCO zapsáno slovenské a 
české loutkářství. Posledním 
zatím zapsaným českým prvkem 
byla Jízda králů.  

Ve stejné době bude Národní 
rada pro tradiční lidovou kultu-
ru, poradní orgán ministra kul-
tury, rozhodovat o zápisu prvku 
české venkovské ochotnické di-
vadlo na Seznam prvků tradiční 
lidové kultury ČR. Jde o divadlo 
v obcích do 5 tisíc obyvatel. 
„Pokud oba zápisy dopadnou 
dobře, bude možné žádat o pro-
středky na přehlídky, vzdělávací 
akce, mapování tradic nebo pu-
blikační činnost ve zvláštní do-
tační řadě MK pro tradiční lido-
vou kulturu, a to od příštího ro-
ku, to je na rok 2018,“ říká Len-
ka Lázňovská, ředitelka NIPOS 
Artama.  

(red) 

Odpor nesnesu, říká režisérka holek 
Když jsem se ptala, kde bych 

mohla najít Marii Brtkovou 
Trunečkovou, bylo mi řečeno, 
že s největší pravděpodobností 
v kuchyni. Nejdřív jsem si mys-
lela, že za včerejší výborné kar-
banátky je zodpovědná právě 
ona. Jak mi ale později prozra-
dila, pohybuje se „na škopku“, 
protože tam nic nezkazí. A to 
je mi sympatické! Kromě toho 
se o její příjemné povaze a nad-
šení pro divadlo nedá pochybo-
vat.  

Ve Vysokém hrajete na do-
mácí půdě, přesto se zeptám. 
Liší se nějak vystupování na 
Krakonošově divadelním pod-
zimu oproti jiným vystoupení?  

dě Bandě i kuchyňce.  
Martin, který vypraví „pou-

dačky“ na rozloučenou, se tento-
krát představil jednou zbrusu 
novou nazvanou Divadlo od zá-
sadského písmáka Josefa Pavla-
ty, která vyvolala další frenetický 
potlesk tentokrát na půdě malé-
ho sálu.     (jn) 

(Pokračování ze stránky 4) 

Vždy a všude vystoupení vyža-
duje stejnou přípravu a snahu. 
Nevidím v tom tedy rozdíl.  

Jste režisérkou hry, ale záro-
veň v ní máte i roli. Dá se to 
skloubit?  

Nedá. Nemohu říci, že bych ve 
hře přímo hrála. Mám tam asi 
čtyři věty. Nesehnala jsem niko-
ho, kdo by byl ochoten chodit na 
zkoušky kvůli dvěma minutám 
na jevišti. Za jiných okolností ale 
nejsem natolik zdatná režisérka, 
abych zvládla režírovat a zároveň 
hrát.  

Dokonce jste i kostymérkou. 
Odkud kostýmy pro Holky 
z kalendáře jsou?  

To tedy jsem! Shánění kostý-
mů pro Holky z kalendáře neby-
lo vůbec složité. Něco bylo ve 
fundusu a něco mají holky 
z vlastních zásob. Obvykle se ale 
kostýmy šijí. Obzvlášť když je 
potřeba, aby byly jednotné. Šití 
je moje vášeň.  

Při rozmlouvání s Pavlem 
Němcem jsem se dozvěděla, že 
je v jeho divadle zaveden sys-
tém osvíceného monarchy. Jak 
to funguje v divadle vysoc-
kém?   

Tímto mě Petr Němec skuteč-
ně pobavil. Nejsem sice osvíce-
ný monarcha, ale odpor nesne-
su. Myslím si, že já mám pravdu 
vždycky.    (gab) 

Každý den... 
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Co to nesou 
podezřelého?  

 
Také soubor divadelníků z 

Velké Bystřice tradičně přivítal 
sám Pán hor, Krakonoš. Při ná-
stupu Velkobystřických jsem 
v davu zaslechla zaujaté: „Co to 
nesou podezřelého?“ 

Tahle poznámka byla opravdu 
na místě. Byl to totiž detektor 
lži! Ne, že by nás ti, kdo právě 
přijeli, chtěli nějakým způsobem 
prověřovat. To vůbec ne.  

Detektor lži je název předsta-
vení, které do Vysokého přivezli 
a nabídli zdejšímu obecenstvu 
hned dvakrát - odpoledne a ve-
čer.  

A tak, jak správně při svém 
proslovu poznamenala Hanka 
Dohnalová, zastupující Svaz 
českých divadelních ochotníků, 
kdo má a nemá pravdu, ví jen 
Krakonoš.  

(gab)  

Ko m p l i k o v a n á  c e s t a  z a  p o z n á n í m  
Vždy, když se někam chystám, 

víc než samotné tvoření na místě 
mi dělá problém na dané místo 
dorazit. Když jsem se chtěla do-
stavit na úterní seminář, zkom-
plikovalo mi cestu schodiště. 
Trefit se na schod je už samo o 
sobě docela výkon, ale trefit se za 
tmy, to je přímo vražedné. Naš-
těstí jsou ve Vysokém ochotní 
technici, takže ačkoliv se mi tre-
fit nepodařilo a následoval pád, 
byla jsem včas zachráněna a se-
mináře se tak mohla zúčastnit. A 
co jsem se na něm dozvěděla?  

Při hodnocení hry Klaun byla 
porotou vyzdvižena jedinečnost 
souboru Banda. To, že je ochot-
nický soubor autorský, se jen tak 
nevidí. Podle Luďka Horkého je 
hra napsána chytře a Pavel Ně-
mec dialogy bezpochyby umí. Co 
mu ale překáželo, bylo překom-
binované drama a hodně mode-
lových situací, kvůli kterým jsou 
potom některé důležitější vyne-
chány. Milan Schejbal pozname-
nal, že když viděl Pavla Němce, 
jak při hraní zároveň kontroluje 
světla, nejraději by ho v tu chvíli 
popravil. Skupinku KDP mla-
dým zaujala dobovost a i když 

hru označují za „nepříliš strhují-
cí“, výkony herců v tak malém 
hereckém obsazení jsou dle je-
jich slov bravurní.  

Dále se rozebírala Ženitba. 
V úvodním slovu Lenka Lázňov-
ská prohlásila, že je hra v podání 
tohoto souboru tak na půli cesty 
a role by na sebe měly vzájemně 
mnohem více reagovat. Zástup-
kyně KDP mladým zmínila vý-
borné nářečí dohazovačky a po-
zastavila se nad postavou Žvani-

kina – místo toho, aby je štval, 
vzbuzoval spíše soucit. Za tuto 
připomínku jim režisér hry, Jiří 
M. Šimek, poděkoval. Přesně 
takový Žvanikin byl totiž v jejich 
podání záměr. Poté zhodnotil, 
že se vystoupení nepovedlo pod-
le jeho představ, ale i přesto je 
moc rád, že tady soubor může 
být.  

(gab) 
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Děti hrály a zpívaly dětem  
Děti z jilemnického dětského centra se vydaly na výlet do Vysokého nad Jizerou. V Divadle Krakonoš je 

čekalo představení hosta přehlídky, ZUŠ Jablonec nad Jizerou. Děti se zde představily s operkami Zdeň-
ka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Červená Karkulka a O dvanácti měsíčkách.  

„Bylo to technicky asi nejproblematičtější představení přehlídky z hlediska ozvučení, ale určitě se ta 
práce a snaha vyplatila, protože to bylo taky velmi povedené představení,“ říkají členové STDK.  

Děti na jevišti i v hledišti byly nadšené. Na závěr pak malí herci obdarovali své jilemnické obecenstvo 
plyšovými hračkami.              (jn) 
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V domě Antala Staška chtějí péct chleba 

Že spisovatel Antal Stašek 
byl vlastním jménem Antonín 
Zeman, pocházel ze Stanové-
ho, byl právníkem a otcem Iva-
na Olbrachta, je věc známá. 
Méně se už ví, že měl osm dal-
ších sourozenců, samých bra-
trů, z nichž jeden zemřel 
v dětském věku.  

Ještě méně se ví, že literární 
pseudonym vzešel z polské 
zdrobněliny jeho jména po biř-
mování Stanislav – Stašek a ma-
ďarské podoby jména Antonín – 
Antal. Málo známý je také fakt, 
že byl v příbuzenském vztahu 
s jednou větví rodiny Kramářo-
vých, respektive Schönfeldo-
vých, takže jeho syn, taktéž spi-
sovatel, Ivan Olbracht byl bra-
trancem pozdějšího spisovatele a 
ministra kultury Pavla Tigrida 
(Schönfelda). 

To a ještě spoustu další infor-
mací se dovíte v rodném domě 
Antala Staška ve Stanovém. Ten 
je nyní v majetku obce Zlatá 
Olešnice, je v něm knihovna a 
společenský sál. „Jde vlastně o 
dva domy, neboť toto je příklad 
děleného hospodářství. To zna-
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mená, že otec rozdělil své hospo-
dářství pro dva syny. Nyní je v 
jedné polovině rekreační zaříze-
ní, ta druhá polovina s knihov-
nou a sálem byla zrekonstruova-
ná v 70. letech minulého století 
za 1,5 milionu korun a v ní nyní 
jsme,“ sdělil účastníkům tajného 
výletu Pecák, neboli František 
Vodseďálek, jenž sem dojížděl 
z Vysokého jako knihovník.   

Takzvaný Zemanův statek 
spravuje spolek Antala Staška: 
„Snažíme se tady organizovat 
zajímavé besedy, přednášky, 
chystáme se na výstavy. Upřed-
nostňujeme kvalitu před kvanti-
tou. Přivítali jsme tady už herce 
Stanislava Zindulku, hlasatelku 
Kamilu Moučkovou, cestovatel-
ku, spisovatelku a redaktorku 
Českého rozhlasu Pavlu Jazzairi 
a další milé hosty. Zabýváme se i 
místním spiritismem,“ popisuje 
činnost spolku na Zemanově 
statku Marcela Poloprudská a 
dodává, že potvrzená je už nyní 
návštěva autora historických de-
tektivek Vlastimila Vondrušky 7. 
10. 2017 v 17 hodin.  

Podle Poloprudské by tady 
v peci chtěli zkusit upéct ve spo-
lupráci s Pekařstvím Mašek pra-
vý kvasový chléb. „Pokud se po-
daří, tak bychom rádi pořádali 
Svatováclavské slavnosti,“ plá-

nuje zástupkyně spolku. Více 
informací najdete na facebooku 
Spolek Antala Staška. 

Druhou zastávkou tajného 
výletu byla bývalá Základní škola 
ve Lhotce, obci s 29 trvalými 
obyvateli nad 18 let. Místní se tu 
snaží oživit společenský život a 
vzkřísit divadelní tradice. „No-
vodobé divadlo se tu hrálo od 
roku 1952. V tom roce jsem se 
sem přivdala. Večer po svatbě se 
hrálo a já jsem začala psát kroni-
ku,“ vzpomíná Olga Šourková a 
ukazuje nám jak kroniku, tak 
fotografie z představení, která se 
zde na jevišti 3 x 3,5 metru vel-

kém odehrála. Na jedné fotogra-
fii zahlédneme také známou oso-
bu s dlouhými culíky. „No jo, to 
jsem já, s Olinkou jsem hrála, 
třeba titul Babičky 2. generace,“ 
směje se Svatka Hejralová a pro-
bírá se starými fotografiemi. 

V sále se prý nyní roztopí dvo-
je kamna na uhlí a pořádají se tu 
sokolské plesy nebo divadelní 
představení, na která se sejde až 
70 diváků. Ale také se tu čte 
z kronik. Prostě snaží se lidi při-
táhnout zpět a doufají, že se tu 
třeba zase narodí nějaké dítě. 
Vždyť to poslední tu přišlo na 
svět před 18 lety.   (jn) 
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Raději budu hrát a kritiku přijímat 
Miluju krajské přehlídky s postupem na Krakonošův divadelní podzim. Jedu si tam totiž užívat 

toho, co mám ráda, divadla a setkávání s přáteli bez jakýchkoliv starostí, které se na mě valí na naší 
přehlídce na podzim. 

Mezi ně patří Sněhový Brně-
nec, který celou svou atmosférou 
a přístupem pořadatelů ladí s 
mým naturelem a několikrát se 
mi podařilo tam pobýt celou do-
bu. Letos také, ale ne v takové 
pohodě. Velmi neprozřetelně 
jsem kývla „holkám" Pavlaso-
vým, že přijedu jako porotkyně. 
Brala jsem to jako dobrý vtip, 
když mě vloni u nás oslovily s 
tím, že si to do jara rozmyslí. Ne-
rozmyslel si to nikdo, a tak jsem 
s našimi děvčaty vyrazila vyděše-
ná v dubnu do Brněnce, cože to 
tam letos budu dělat. 

Na 12. ročníku Sněhového Br-
něnce se představilo šest soutěž-
ních souborů. Ochotníci z Dob-
rouče se hrou Zvonokosy, z Kláš-
terce nad Ohří se Sedmi ženami 
na krku, z Uherčic s pohádkou O 
spanilém princi, ze Sezemic s 
Darmošlapkami, Malé divadlo 
Kouřim se hrou ...dokud vás 
smrt nerozdělí a nakonec z Králí-
ků s inscenací Řeči. 

V porotě, které předsedal 
František Laurin, jsem měla tu 
čest pobývat s Rudou Felzman-
nem a Petrem Kolínským. Jako 
úplný porotový kandrdas jsem si 
zvolila heslo, že každý král má 
svého Kašpárka a tady to budu 
pro porotu já. Byla to pro mě ne-
skutečná škola mezi takovými 

moudrými hlavami. 
Poctivě jsem si všechny texty 

přečetla, snažila se nastudovat 
něco o autorech a hrách i soubo-
rech. Trémou jsem ztratila i hu-
mor a řeč, což je u mě nebývalé. 
Ale přežili jsme všichni. Pravda, 
záviděla jsem svým třem kolegy-
ním z vysockého divadla, které 
tu trávily čas posezením s přáteli 
bez hrůzy z hodnocení, ale vše 
mi vyrovnala možnost nahléd-
nout pod pokličku krajské poro-
tě. Věřte mi, že jí není co závidět. 
Čtyři představení za den, mini-
mální čas na pohovor a šup před 
soubor.  

Nakonec zcela jednoznačný 
verdikt přiřkl nominaci Malému 
divadlu z Kouřimi a jeho úpravě 
…dokud vás smrt nerozdělí pod-
le filmu Válka Roseových. 

Úžasná péče o nás i soubory 
jenom umocnila zahájení a závěr 
přehlídky Rozsněžení a Dosně-
žení. Taktovku celé přehlídky 
převzala  Kristýna Pavlasová a s 
pomocí brněnských ochotníků, 
sponzorů, Krajské knihovny v 
Pardubicích zastoupené Hankou 
Cihlovou, místní samosprávy a 
mnoha dalších ji dovedla k pří-
jemnému slavnostnímu vyhláše-
ní výsledků. 

Přehlídka potvrdila svůj neza-
stupitelný význam pro zdejší re-

gion, totiž v setkávání ochotníků 
s možností rozdávat radost i zku-
šenost, pobavení i zamyšlení. 

Jen já jsem odjížděla více una-
vená a s pocitem, že raději budu 
hrát divadlo a přijímat kritiku od 
porotců, než být jedním  nich. 
Stejně děkuju Kristýně za odva-
hu mě oslovit a zároveň se 
omlouvám za drzost přijmout 
post porotce. Jenže každá zkuše-
nost nás posouvá dál. 

P.S.: Vydával se i zpravodaj s 
nádherným názvem Sněženka.  

Svatava Hejralová 

Ráno v divadle začíná skládáním  
čerstvě vytištěných Větrníků. 

V šatně si můžete koupit odbornou literaturu, 
nebo jen odložit kabát. 
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Už třicet šest? 
Ač jezdím sem již 36 let, 

myslím, že neuměl bych hned 
jen slovy pár vyjádřiti jasně, 

proč právě tady zdá se mi být krásně. 
 

Zda horský vzduch, co dobře tělu dělá, 
či nálada, co vždy je celý týden skvělá, 

nebo snad to, že nebe je tu nízko, 
a taky lidi, že mají k sobě blízko. 

 
Divadlo – jistě to mě sem láká vždycky – 

a počátek října si hlídám kategoricky. 
A nebo prostě to vše – tak dohromady 
důvodem je, že jsem hrozně rád tady. 

 
Krakonoš, divadlo a kamarádů pytel – 
netřeba řešit – to nepřítel – to přítel. 

A proto Vysockým bych medaili dal hned 
za každou chvíli a za 36 let! 

Jiří Hlávka 

Došlo do redakce: 
Tak moc jsme dojati z vašeho - vítejte, kdy 

dechovka do kroku vesele hraje, jak se nám u 
vás líbí, se snad ani neptejte, vždyť jenom 
kousíček je od nás do vašeho kraje. 

Ten, věřte, nám v srdci dlouho zůstane a 
chlubit se budeme všude a rádi, to, jestli vy-
hrajeme, a nebo snad proboha ne, nás nepři-
nutí točiti se k Vysokému zády!! AHOOOOJ 

Váš technik Kája,  

Vobskočáci 
příspěvky 
kameny 

ve středu v 17.54 sraz před Krakonošem 
– odchod k Albíně na valné hromadění. 

Máme co řešit, přijďte včas a všichni! 
Náš program – čtvrtek 22.31 hodin  

Trika, odznaky a vůbec, 
na hromadu texty písní s sebou!!! 

půlky  
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kdy co kde
9:30 seminář malý sál

13:00 seminář KR SČDO sokolovna
13:00 KDP mladým hasičovna
13:30 loučení Vysoké nad Jizerou  malý sál
14:30 dechovka před divadlem
15:00 vítání Kouřim před divadlem
16:00 velký sál

 
Kouřim  

19:30 velký sál
 

Kouřim  
21:30 seminář KDP půdička
22:00 společenský večer U Medvěda
22:31 divadlo

 
Vobskočák  

čtvrtek 13. října 2016

… dokud vás smrt 
nerozdělí!

… dokud vás smrt 
nerozdělí!

Nočníkové představení

230 let lidového divadla ve Vysokém nad Jizerou 
Loutková scéna DS Krakonoš 

K vysockému divadlu patří od roku 1924 také 
loutková scéna. První představení, Krakonošova 
nadílka, bylo 26. 12. 1924 v sále tehdejší radnice. 
Hrálo se s loutkami, které díky Františku Hanu-
šovi zapůjčili ochotníci ze Semil. O rok později 
se loutková scéna přestěhovala do vlastních pro-
stor v nově postaveném divadle a byl pořízen celý 
soubor marionet od mistra kominického, pana 
Jana Dolenského.  

Loutky mají hlavičky a ručičky kašírované, tě-
líčka a nožičky dřevěné. Jejich průměrná výška je 
75 cm, nejmenší Kašpárek má 50 cm, Krakonoš 
s rovným metrem je největší. Dámskou část oša-
tily švadleny, slečny Hanušová, Šátková a pí. 
Jandová, pánskou pak krejčí Hásek, Nečásek, 
Šalda, Janoušek a Špika. Později se v souboru 
našli další tvůrci loutek - Josef Fučík st., Josef 
Rón a hlavně Josef Hejral st. Každá loutka má 
svůj charakteristický výraz. Jedna z nejstarších 
loutkářek Františka Hejralová říkala vždy začí-
najícímu: „Koukni loutce pořádně na hubu, 
sešteluj tu svou podle ní a pak teprve hovoř.“  

Původní kulisy namaloval jilemnický malíř 
pokojů Jan Lev a slouží stejně jako většina pů-
vodních rekvizit dodnes. Stálým užíváním se 
však stejně jako marionety opotřebovávají.   

Vlastními silami soubor renovuje techniku 
světelnou i zvukovou, ale historické části potře-
bují odborníky a finance. Zatím se v roce 2013 
podařilo získat od firmy VEOLIA grant na opra-
vu základního souboru loutek. Bohužel částka 
na restauraci dekorací přesahuje možnosti spol-
ku Krakonoš. Naděje však trvá a pevně věříme, 
že nějaké řešení se do stoletého výročí loutkové 
scény najde.  

Ani repertoár se dobou příliš nemění, nejčastě-
ji padne výběr na původní loutkové hry Čecha, 
Schmoranze, Vršovického, Rudloffa, Průchy 
vždy však v úpravě pro současného 
„televizněpočítačového“ diváka. Představení oži-
vovala vystoupení tzv. Mladých houslistů. Tepr-
ve v šedesátých letech je nahradil flašinet poříze-
ný už v roce 1929 za pouhých 355 korun. Dnes je 
neodmyslitelným symbolem vysockých loutek a 
láká malé i velké do divadla. Nejčastěji si s ním 
starší generace spojí postavu Josefa Kučery st. 

Od roku 1924 bylo odehráno už přes tisíc 
představení, a to včetně těch vyvezených za hra-
nice města i republiky. Nehrálo se jen pár váleč-
ných let, kdy panovaly obavy ze zabavení pro 
Hitlerjungend sídlící v Gauschulle, dnešní Kra-
mářově vile. V letech 1980 – 85 organizovali Vy-
sočtí díky svému zázemí okresní loutkářské pře-
hlídky a sami se jich účastnili. Úspěch u porot 
byl nevalný, avšak u diváků velký.   

pokračování zítra 


