
kdy co kde
9:30 seminář malý sál

12:30 loučení Kouřim malý sál
13:00 seminář KR SČDO sokolovna
13:00 KDP mladým  
14:30 dechovka před divadlem
15:00 vítání Meziměstí před divadlem
16:00 velký sál

přestávka
Meziměstí  

19:30 velký sál
přestávka

Meziměstí  
21:30 seminář KDP půdička
22:00 společenský večer U Medvěda

Dnes

Habaďůra

Habaďůra
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DENÍK KRAKONOŠOVA DIVADELNÍHO PODZIMUDENÍK KRAKONOŠOVA DIVADELNÍHO PODZIMU   

Je to vyzkoušené, 
zlomte vaz 
Ve čtvrtek před Divadlem Krakonoš vítala Ma-

lé divadlo Kouřim rozšířená formace, z dvojice se 
rozrostla na trojici. Pepa Hejral za SČDO připo-
mněl, že Malé divadlo Kouřim je sice nováček, ale 
má ve svých řadách jedince, který byl ve Vysokém 
už šestkrát. I Honza Vaverka ml. podotkl cosi o 
mladém souboru ze starých tváří a Honza Pohan-
ka, zástupce vysocké STDK, komentoval po-
vzdech režiséra Martina Drahovzala: „Prý žádná 
technika nebyla schopná připravit stejný konci 
jako filmu Válka Roseových, jenž je předlouhou 
inscenace Kouřimských. My ano,“ pochlubil se 
Pohanka a vyzaval své kolegy, kteří Kouřimským 
přinesli žádanou rekvizitu. „Tento lustr visel ve 
velkém sále tohoto divadla do roku 1957. Pak 
spadl. A tak je to odzkoušený, víme, že to fungu-
je, nemáte se čeho bát,“ nabídla lustr povedená 
trojka režiséru Martinu Drahovzalovi na odpo-
lední a večerní představení.  

(jn)  
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Recenze: Lenka Lázňovská 
Martin Drahovzal a MDK 

Malé divadlo Kouřim, Kouřim 
Inscenace z autorské dílny M. 

Drahovzala a souboru se hlásí ke 
dvěma inspiracím. První z nich 
je americký film z roku 1989 
Válka Roseových, který Dany 
DeVito natočil podle románu 

Warrena Adlera. Rozvodový 
právník vypráví svému klientovi 
příběh rozvodu svých známých. 
Černá komedie o manželství, 
v němž snadno a bez důvodu lás-
ka a počáteční okouzlení sklouz-
nou k nenávisti a chuti zabít. 
Což se i díky právníkům stane. 
Druhou inspirací byl překlad 
knihy a scénáře Ondřeje Sokola, 
který byl rovněž režisérem dvou 
českých divadelních inscena-
cí. Starší vznikla v Divadle Na 
Jezerce v roce 2008, novější 

v Divadle A. Dvořáka v Příbrami 
(2013). Kouřimští něco řeší ji-
nak, místo dvou právníků mužů 
mají muže a ženu, situaci večeře 
s norským velvyslancem hrají 
spíše jako grotesku a museli ji-

nak řešit závěr. Manžele nezabije 
padající lustr, nýbrž se navzájem 
zavraždí jiným způsobem. 

Kouřimští napovídají téma 
inscenace názvem, který je zná-
mou a používanou formulí při 
uzavírání církevního sňatku. Je-
jich inscenační koncept hry ve 
hře začíná koncem, tedy smrtí 
obou manželů, respektive rakve-
mi s jejich mrtvolami, což insce-
naci rámuje. Až do situace man-
želovy srdeční slabosti sledujeme 
epické vyprávění s občasným 
scénováním (situace seznámení 
v aukční síni). Poté se hrají situ-
ace narůstajícího konfliktu až po 
vzájemnou vraždu. Tento příběh 
tvoří první plán, tím druhým je 
jednání obou rozvodových práv-
níků. Olivera zastupuje Gold-
stein jako žid (podpořeno i po-
pisnou stylizací), kterému jde 
jen o peníze a udělá všechno pro 
to, aby kauza trvala dlouho. Bar-
baru zastupuje Thurmontová, 
opět ve výrazné stylizaci jako 

feministka, která je trochu také 
sadistka, byť ani jí peníze nejsou 
cizí. Musí si přece vydělat na své 
dovolené. Oba programově nutí 
své klienty eskalovat konflikt, 
protože na tom mohou jen vydě-
lat. O blaho klientů vůbec nejde. 
Tato linie má jasnou závěrečnou 
pointu, kdy se oba setkají u rakví 
a usmějí se do publika. Tento 
inscenační koncept je podpořen 
scénografickým řešením, které je 
nepopisné, přemísťováním jed-
noho jevištního objektu jsou vy-
tvářeny další jevištní prostory. 
Rychlé střihy jsou podporovány 
svícením. Inscenační koncept 
černé komedie s prvky grotesky 
svědčí o poučenosti režiséra a 
souboru. 

Problémem inscenace je he-
recké naplnění tohoto konceptu. 
Hra stojí a padá především 
s manželským párem Barbary a 
Olivera (Lada Austová a Ondřej 
Hampl), jejichž láska po šestnác-
ti letech a dvou dětech postupně 
přerůstá do absolutní nenávisti. 
Barbara je však od počátku ne-
gativní, není v ní žádný cit 
(dokonalá ledová královna), do-
konce v situaci seznámení, se 
chová, jakoby figurku Goliáše 
vydražila nikoliv ze zájmu o Oli-
vera, nýbrž proto, aby ho naštva-
la. Mimochodem pár David- Go-
liáš je pěkný znak dvojice, která 
zároveň symbolizuje válku. Oli-
ver projevuje více citu (květiny, 
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Jak to vidí 
půdička 

 
Tentokrát značná část semi-

naristů své myšlenky více zamě-
řila k blížící se korupční akci, 
tedy nočnímu představení Vob-
skočáku. Inscenace …dokud nás 
smrt nerozdělí byla přijata pře-
vážně se sympatií, momentální 
rozptýlenost seminaristů zřejmě 
způsobila, že obtížnější formulo-
vali své názory. Pokoušeli jsme 
se porovnat, nakolik režijní vý-
klad herectví či scénické složky 
umocňovaly základní téma. Po-
kusy o formulaci tématu se ob-
vykle týkaly jen drobností (např. 
váha mobiliáře, obtížnost mani-
pulace s ním, funkčnost kříže, 
efekt scény s norským velvyslan-
ce apod.). Na závěr semináře 
všichni prchli za večerní zába-
vou.  

KDP mladým 
 

Včera jsme zhlédli představení 
…dokud nás smrt nerozdělí od 
souboru MKD Kouřim. Z diva-
dla jsme odcházeli velice pozitiv-
ně naladění. Přišlo nám to vtip-
né, skvěle podané všemi herci, ze 
kterých sálala energie a nadšení. 
Ocenili jsme super multifunkční 
scénu, na níž se nápaditě praco-
valo s dveřmi a stolem. Proložení 
hudbou bylo na místě a působilo 
filmově. Přestože jsme si všimli, 
že v jednom místě kleslo napětí, 
hra se nám zdála vydařená.  

P.S.: chudák Beník 

pes), ale je příliš pomalý 
v reakcích. Navíc, jak říká Gold-
stein, rozvod je válka, měli by-
chom sledovat eskalaci konfliktu 
mezi manžely, běs však v nich 
není. Manželé musí být také rov-
nocennými protivníky. Barbara 
má však v každé situaci neustále 
navrch, Oliver se chová jako kla-
sický looser. Je málo provokativ-
ní. Pak ale výsledkem nemůže 
být prohra obou. Inscenace nej-
lépe funguje až v samotném zá-
věru, od situace s paštikou 
z Oliverova psa až po samotný 
závěr. Většině situací obou man-
želů chybí napětí a komentář.  
Přeobsazení právníka ženou je 
jistě možné, ale tím, že vzniká 
dojem, že právníci spolu něco 
mají, se trochu oslabuje linie je-
jich etické odpovědnosti za smrt 
manželů, k níž přispěli svými 
radami. Je rovněž otázkou, zda 
přílišná vnější popisnost Thur-
montové (Eva Koberová) není 
trochu karikaturou. Goldstein 
Lukáše Dědka je přesnější 
v jednání v situaci. 

Martin Drahovzal jako vždy 
srší nápady, které by vystačily na 
několik inscenací. Ne všechny 
jsou povedené. Např. sekretářka 
u Thurmontové, která je tam 
možná jen proto, aby podpořila 

zjevnou snahu dostat příběh do 
obecné roviny vztahu mužů a 
žen. Podobně velvyslanec je 
bůhví proč oblečen do svetru 
s norským vzorem a chová se 
naprosto nediplomaticky, což 
oslabuje pointu situace (účinky 
projímadla nasypaného Olive-
rem do čokoládové pěny by 
v případě distinguovaného di-
plomata byly dramaticky přes-
nější). 
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Zbourané hranice mezi soubory 
Čtvrteční loučení bylo pro mne 

kapku schizofrení. Jednak jsem 
zde byla jako ten, kdo se má za 
přípravný výbor loučit se soubo-
rem, který ukončil své soutěžní 
působení na přehlídce, jednak 
jako sběratel informací, které 
vám pak zprostředkovávám na 
stránkách Větrníku.  

Tak tedy, kdo jste nebyl na lou-
čení, ušlo vám mé trojnásobné 
přiznání, jak jsem také pokouše-
la trpělivost laskavého publika 
svými nemotornými pokusy na 
jevišti, jež byly možná nejhorší 
z hlediska vizuálního. Nicméně, 
pamětní list jsem předala, zá-
stupce souboru políbila, ale nic 
převratného jsem světu nesděli-
la. 

I Hanka Dohnalová se líbala, 
předala videonahrávku a podě-
kovala za představení. Poté se 
ujala slova Mařenka Trunečko-
vá, jež oznámila všem, že zaklá-
dá Dámský klub, který bude pří-
stupný i přespolním dámám, a 
učit se v něm bude také vaření 
povidel.  

Pár vřelých slov na závěr při-
dala také Marcela Kollertová, 
toho času pokladní vysockého 
divadla ve zkušební době: „To 
nejdůležitější je, že se bourají 
hranice mezi soubory, sejdeme 
se tady na malém sále, bavíme 
se, můžeme třeba i prodávat 
vstupenky. Přeju vám i nám hod-
ně kamarádů, kteří neváhají při-
ložit pomocnou ruku i o své do-
volené.“ 

A dárek loučícímu se místní-
mu souboru přinesl také Martin 
Hnyk, který odvyprávěl opět no-
vou poudačku, tentokrát komi-
nickou nazvanou Cihlo povol.  

(jn)  
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Jeď si, dcero moje! 
 

U lavice dcera stála 
a pravila matičce: 

Poslouchej mě, matko moje,  
řeknu ti to kratičce. 

 
Tenhle říjen - od sedmého 

zase doma nebudu. 
Neb mě silou velkou láká  

divadelní vábení. 
 

Budu opět ve Vysokém 
ve velikém stavení. 

Každoročně pohromadě  
celý týden spolu jsou 

 
ti, co maj divadlo rádi – 

ti praštění kulisou! 
Dobrá – jeď si – dcero moje! 

A chovej se… no však víš. 
 

Budeš opět vzdělanější, 
až se domů navrátíš, 

nesmíš dlouho ponocovat 
a alkohol nesmíš pít. 

 
Do divadla choď vždy pilně – 

prostě koukej správně žít. 
Dcera ráda přislíbila 
v závěru mé básně, 

 
neb věděla – že se máme 

ve Vysokém krásně. 
A taky, že až se vrátí, 

bude na to vzpomínat! 
 

A že jako ona – každý 
za rok se sem vrátí rád! 

Divadel tu zhlédnem pytel – 
kamarády potkáme – 

 
Takhle krásných chvilek v roce 

příliš mnoho nemáme. 
Pátek je tu – bude konec – 

Slza v oku blýská! 
 

Věřte, že už dneska se nám 
po tomhle všem stejská! 

 
Jiří Hlávka 

Nejvíc přehlídka utratí za ubytování 

Koleje, nádraží, sál… 

Rozpočet letošní přehlídky 
Krakonošův divadelní podzim 
přesáhl šest set tisíc korun. Na 
straně příjmů i výdajů je částka 
660 000 korun. Největším pří-
jmem jsou příspěvky státních a 
samosprávných organizací 
v hodnotě 264 tis. korun. 
„Ministerstvo kultury nám vy-

členilo v rozpočtu 170 tisíc ko-
run, Liberecký kraj a město Vy-
soké nad Jizerou dávají shodně 
po 47 tisících,“ konstatuje hos-
podářka KDP Marcela Škodová 
s tím, že město přispívá přehlíd-
ce tolik, kolik je ročníků.  

Sponzoři přispěli KDP 138 
tisíci, vstupné je plánované 

v hodnotě 206 tisíc korun a re-
klamy přinesly do přehlídkového 
rozpočtu 52 tis. korun. Největ-
ším přehlídkovým výdajem je 
platba za pobyt souborů, jež se 
rovná částce 115 tisíc korun, 110 
tisíc korun vydá přehlídka za 
propagaci.    

(jn) 

Při pročítání textu o DS J. K. 
Tyl Meziměstí mě zaujala přede-
vším jedna věc. Divadlo totiž 
sídlí na nádraží. Jak jsem se 
dozvěděla, Meziměstí je vlastně 
jedno velké nádraží, takže tato 
budova nejde minout. A minout 
ji, to by byla škoda. Na povídání 
si našla chvilku sympatická reži-
sérka Irena Kozáková.  

Představte prosím vaše diva-
dlo. 

Koleje. Nádraží. Sál.  
To je právě ono! Dočetla 

jsem se, že máte divadelní zá-
zemí v původní čekárně v ná-
dražní budově. Jak k tomu do-
šlo?  

Nádraží tu stojí cca od roku 
1875 a jeho část zůstala nenapl-

něna. Toho využili naši předci a 
udělali si tu divadlo.  

Na Krakonošově divadelním 
podzimu hrajete hru Habaďů-
ra. Jak se liší vaše provedení od 
originálu?  

Liší se tak o jednu třetinu. O 
ostřejší tužku! 

Jste tu již po desáté. Co se 
z vašeho pohledu na festivalu 
za ta léta změnilo?  

Po desáté jsme tu i s generací 
mých rodičů. Začali sem jezdit 
původní divadelníci, stará garda. 
Poté byla proluka a teď Vysoké 
navštěvuje další generace diva-
dla. Já jsem tady, myslím, po pá-
té.  

(gab) 
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Růžové brýle na hledání hub 

Třikrát  
kolem kostela  

Zdeňkovi Janálovi se prý ve 
Vysokém moc líbí, a tak měl 
z hodnocení domácího souboru 
respekt. „Když budu až moc kri-
tizovat, příště mě nepozvou,“ 
obával se porotce pověřený vý-
kopem rozborového semináře. 
Luděk Horký správně pozname-
nal, že asi nezná fintu „třikrát 
kolem kostela“.  

(gab) 

KDP mladým  
brýle nemají 

Frekventanti kurzu KDP mla-
dým růžové brýle nedostali, a to 
se odrazilo i na jejich hodnocení. 
Kritiky se skutečně nebáli.  At-
mosféra zhoustla, ale na závěr se 
všichni shodli na tom, že si 
z toho každý něco odnese. „Já 
bych si dal panáka a šel od to-
ho,“ ukončil diskuzi porotce 
Luděk Horký. 

(gab)  

Ani čtvrteční seminář se neo-
bešel bez uplácení poroty, už se 
ví, co na ně platí. Vysocký sou-
bor Krakonoš na to šel chytře a 
věnoval Milanu Schejbalovi rů-
žové brýle. „No děvčata, slušelo 
vám to!“ prohlásil obdarovaný 
Schejbal a zahájil rozbor soutěž-
ního představení.  

Jakmile však Schejbal růžové 
brýle sundal, neodpustil si připo-

mínku: „Většina hereček přichá-
zí na jeviště, jako kdyby hledaly 
houby. Na houby je ale poměrně 
špatná doba,“ konstatoval reži-
sér a pedagog. 

O tom, jestli růžová Milanu 
Schejbalovi sluší, můžeme dis-
kutovat. Přemýšlím však, jestli 
není předseda odborné poroty 
zároveň i předsedou spolku hou-
bařů.     (gab) 
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Nemůžete  s i  vybrat,  s  kým cetujete  
Jak to vypadá, když se sejde 

několik režisérů na jednom mís-
tě a musí se sobě navzájem pod-
řídit? O tom jsem se mohla pře-
svědčit na čtvrtečním semináři 
Klubu režisérů SČDO. Chvilku 
na rozhovor si našel vedoucí lek-
tor Svatopluk Vašut.  

Váš kolega mi prozradil, že 
při takové hustotě režisérů na 
metr čtvereční vládne neukáz-
něnost. Jak to vnímáte vy? 

V kolektivu se projeví vůdčí 
osobnosti. Tolerantní režisér do-
vede situaci usměrnit a nalézt 
pochopení. Podstatné je, aby 
posádka plnila pokyny kapitána. 
Kdo nechce být účastníkem plav-
by, nemá na lodi co dělat. 
V tomto případě se to však ne-
stalo.  

Předpokládám, že jste viděl 
všechny hry na Krakonošově 
divadelním podzimu. Vím, že 
je to těžké, ale můžete přeci 
jenom říci, která z nich vám 
byla nejbližší? 

V oblasti vážně tvorby mě nej-
více zaujala …dlouhá cesta, u 
které jsme mohli vidět spoustu 
nových moderních prvků. Co se 
týče komedie, pobavil jsem se u 

hry Detektor lži.  
Je žánr, který vás z režijního 

hlediska vůbec neoslovuje?  
Scénáře se k vám dostávají 

úplně náhodou, jako když 
vstoupíte do metra. Nemůžete si 
vybrat, s kým cestujete, ale ně-
kdo je vám už na první pohled 
sympatický a někdo ne. Stejné je 
to i se scénáři. Nějakým způso-
bem se k vám dostanou, ale ještě 
není jisté, že vás osloví. Pro ten-

to seminář jsem vybral přes sto 
let starý scénář Cesta za modrým 
ptákem. Je to krásné těžké dílo a 
nikdo ho nezná. Právě z toho 
důvodu jsem ho zvolil.  

Jak hodnotíte prozatímní 
semináře?  

Velice kladně. Jsem rád, že tu 
můžu být. Setkal jsem se s mno-
ha zajímavými lidmi, kteří mají 
jistou zkušenost, a tak se obou-
stranně obohacujeme. Když se 
ohlédnu zpátky, většina byla 
mým výběrem scénáře nemile 
překvapena. Při prvotním pročí-
tání to někoho oslovilo více, ně-
koho méně a někdo se tím ani 
nechtěl zabývat. První den pro-
běhla velká explikace, kdo vůbec 
Maurice Maeterlinck byl a jakým 
způsobem psal. Taktéž jsme si 
přiblížili jeho život, jeho osamě-
lost. Ta se totiž v jeho dílech od-
ráží. Hledá něco, o co byl ve 
svém dětství ochuzen. Cesta za 
modrým ptákem je jeden dlouhý 
nekonečný sen dítěte, které pře-
mýšlí, jaký by byl svět, kdyby si 
každý rozuměl s každým. Říká, 
že i věci mají svou duši. Tvrdí, že 
jsou lidé šťastní a lidé, kteří jsou 
jenom jako šťastní.  

Jak se jim daří toto těžké té-
ma zpracovávat? 

Režiséři si ve svých skupin-
kách vybrali část z díla, a jak si 
s tím poradili, uvidíme za mo-
ment.  

Bylo zajímavé, jak obě sku-
pinky zpracovaly dílo odlišně, 
po svém. Navzájem se ocenily 
bouřlivým potleskem.   

(gab) 
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KDP 2016 předcházelo devět licencovaných 
postupových přehlídek 

První měla svůj termín od 3. 
do 11. března 2016 a konala se v 
Třešti - Třešťské divadelní jaro 
2016. Zde se bohužel žádný sou-
bor neucházel o postup na KDP. 

Další v pořadí pak bylo Mile-
tínské divadelní jaro 2016. Ko-
nalo se letos v brzkém termínu 
od 18. do 20. března, pořádalo ji 
Královéhradecko ve spolupráci s 
IMPULSem a VSVD.  Zde zaha-
joval DS MASKA při TJ Sokol 
Česká Skalice pohádkou Jiřího 
Tepera: O Malé hastrmance. Di-
vadelní ochotnický spolek 
OCHOS ze Smiřic pokračoval 
hrou Lucie Prouzové na motivy 
Maryši bratří Mrštíků Maruš 
aneb Z ohryzku štrůdl neuděláš, 
aby je porota ve složení  Franti-
šek Laurin, Alexandr Gregar a 
Jaromír Vosecký ocenila doporu-
čením na KDP. Revizora N. V. 
Gogola uvedli Ochotníci z 
Lovčic, aby pak na druhý den 
přehlídka pokračovala pohádkou 
Šíleně smutná princezna Bořivo-
je Zemana a Františka Vlčka v 
provedení DS Korálka Dětenice. 
Odpoledne Divadlo Opatovice 
uvedlo Plešatou zpěvačku Eugé-
na Ionescy a získalo doporučení 
na KDP. DS Maska při TJ Sokol 
Česká Skalice uvedlo hru Mi-
chaely Doleželové a Romana 
Vencla: Game over. Nominaci na 
KDP získal Divadelní soubor J. 
K. Tyl Meziměstí se hrou Raye 
Cooneyho Habaďůra. V neděli 
dopoledne Divadelní spolek 
Obědovice uvedl hru Pavla No-
váka Domácí zabíjačka a pře-
hlídku završila detektivka Deset 

malých černoušků Agathy Chris-
tie v provedení hosta přehlídky, 
DS Zdobničan Vamberk. 

18. ročník Klicperových diva-
delních her v Sadské byl od 6. 
do 10. dubna. Zde zahajoval 
Mrsťa Prsťa Kouřim Juniors 
hrou Martina Drahovzala dle 
inspirace francouzskými ban-
kovními komediemi Sbal Špidla 
a vypadni. Nominaci poroty ve 
složení Lenka Lázňovská, Dušan 
Zakopal a Jaromír Vosecký zís-
kala …dlouhá cesta Rádobydiva-
dla Klapý od Ladislava Valeše na 
motivy filmu Ingmara Bergmana 
Lesní jahody. Divadlo Matouš 
Rataje nad Sázavou uvedlo 
Kachnu na pomerančích autorů 
Marc-Gilberta Sauvajona a Wil-
liama Douglas Homeho v pře-
kladu Jaromíra Janečka, domácí 
DS Klicpera Sadská inscenoval 
Čerta makrelu Vladimíra Čorta v 
úpravě Jiřího Jeníka. Bedřich 
Smetana: The Greatest Hits au-
torů Jiřího Janků, Petra Svojtky, 
Jiřího Janoucha a Ivana Hlase se 
stal motivem pro Zornici Maršo-
vice pod názvem Smetana na vsi, 
Mátový nebo citron Patricka a 
Danielle Haudecoeurových v 
překladu Jaromíra Janečka 
umožnil Dobřichovické divadel-
ní společnosti získat doporučení 
na KDP. Na motivy Reného Fal-
leta napsal Alexandr Gregar 
Zelňačku, kterou předvedl diva-
delní spolek Vojan Libice nad 
Cidlinou. Dipona Srbín uvedla 
dramatizaci Josefa Pšeničky Pět 
dolarů za lásku O’Henryho. 
Ochotnický spolek Blaník Nače-

radec vystoupil se hrou Mon-
sieur Hamed Alaina Reynaud-
Fourtona v překladu Jiřího Žáka 
a přehlídku završily Treperendy 
Carla Goldoniho v překladu Ja-
roslava Pokorného a provedení 
Jílovských ochotníků z Jílové u 
Prahy. 

O Sněhovém Brněnci psala 
Svatava Hejralová ve Větrníku č. 
6. 

Hrou Vladimíra Zajíce Mistr 
Jan aneb Naše kaše v provedení 
DS Vojan Libice nad Cidlinou 
započala přehlídka v Trhových 
Svinech 16. dubna. Do 17. dub-
na se zde sehrálo 9 představení. 
Dalším byla komedie Michaely 
Doležalové a Romana Vencla 
Královny v provedení Divadla 
lidové tvorby Mariánské Lázně, 
následovaná komedií Kubova 
nevěsta souboru Šašovčan Žiar 
nad Hronom. Fikar Nadějkov 
uvedl třetí komedii toho dne 
Holka odjinud. Porota ve složení 
Rudolf Felzmann, Jaromír Kej-
zlar a René Vápeník udělila sou-
boru Banda z Bystřice u Benešo-
va nominaci na KDP za provede-
ní autorské hry Pavla Němce v 
jeho režii Klaun. Neděli zahajo-
vala pohádka Jak přečarovat ča-
roděje inscenovaná Divadelním 
spolkem Rolnička z Hořic na 
Šumavě, další komedii uvedl Be-
chyňský divadelní spolek Lužice 
Bechyně Ani za milion!!! a získal 
doporučení poroty (i když má 
Bechyně více než 5000 obyva-
tel). Piki Volyně uvedla pohádku 
Ondřeje Frencla Čertovská bab-
ka a přehlídku zakončil host DS 
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Maškara Praha komedií Char-
leyova teta. 

Dva víkendy za sebou (21. - 
25. 4. a 28. - 2. 5. 2016) si pro 
sebe zabralo Štivadlo 2016 ve 
Štítině na Severní Moravě. Vy-
kopávalo Divadlo Grunt Smol-
kov komedií Františka Ringo 
Čecha Dívčí válka. Pohádku Mi-
lana Šťastného Bio pohádka in-
scenovalo Dodivadlo Dobrosla-
vice a ještě večer DS Osvětové 
besedy Velká Bystřice si užilo 
komedii Vasilije Sigareva Detek-
tor lži, která byla nakonec nomi-
nována na KDP do Vysokého. 
Neděle patřila Štítinským. Od-
poledne DDS ZŠ gen. Heliodora 
Píky jako host předvedl příběh 
Lukáše Vlčka Může se to stát. 
Večer pak domácí ŠAMU uvedla 
komedii Upokojenkyně Kazimíra 
Lupince & Co., za což byla 
doporučena porotou ve složení 
Ladislav Vrchovský, Dušan Za-
kopal a Jiří Andrle na KDP. 
Další víkend začínal Ochotnický 
soubor Na Podolí Hradec nad 
Moravicí komedií Arnošta Gold-
flama Dámská šatna, další 
komedie, tentokrát Raye 
Cooneyho, Rodina je základ 
státu předvedl DS teaTrum 
Velké Opatovice. Poté Divadlo 
pod zámkem při TJ Sokol Ky-
jovice diváky potěšilo komedií 
Antonína Procházky Přes přísný 
zákaz dotýká se sněhu. Ve 
vyhlašovací den na závěr 
vystoupil ještě host – studenti 
Slezského gymnázia Opava 
uvedli Werichovo Fimfárum. 

V týdnu od 30. 4. do 7. 5. 2016 
probíhal za střední Moravu Ha-
nácký divadelní máj, oblastní 
přehlídka s postupem na KDP a 
Popelku Rakovník. Rovnou si 
řekněme, že porota ve složení 
Milan Strotzer, Ladislav Valeš a 

Jaroslav Kodeš doporučila na 
KDP 2016 DS Stonařov s insce-
nací Čert na zemi a DS Rájec-
Jestřebí s inscenací Moliérova 
Zdravého nemocného. A nomi-
novala DS Na štaci Němčice nad 
Hanou s inscenací současného 
francouzského herce, režiséra, 
dramatika a scénáristy Clémenta 
Michela Ani o den dýl! Dále pře-
hlídkami nepolíbený Divadelní 
soubor Berani Těškovice přivezl 
do Němčic nad Hanou českou 
realistickou komedii Ladislava 
Stroupežnického Naši furianti. 
Komedii Josefa Štolby Na letním 
bytě předvedl Divadelní soubor 
bratří Mrštíků Boleradice, Mor-
kovští ochotníci šli na prkna, co 
znamenají svět, se SYKFY Marie 
Tesar. Divadlo Dostavník Přerov 
inscenovalo Wildovo Strašidlo 
Canterwillské, Podhorský penzi-
on Lumíra Kubátka předvedly 
Ochotnice Otnice a drsnou ko-
medii Sex, čachry a kultura pro 
všechny francouzského dramati-
ka Laurenta Baffie si vybral pro 
přehlídku DS Bezchybi Brtnice. 

Maraton postupovek pokračo-
val hojně obsazeným Josefodol-
ským divadelním jarem od 6. 
do 8. května. Zde bylo k vidění 
deset titulů. Zahajoval domácí 
soubor J. K. Tyl Josefův Důl ko-
medií Friedricha Dürrenmatta 
Návštěva staré dámy, pokračo-
val host, divadelní soubor Tyl 
Slaná s Čertovskou pohádkou 
Evy Schwarzové, Světáky Zdeň-
ka Podskalského a Vratislava 
Blažka si vybral Kulturní a diva-
delní spolek Jizeran Rakousy a 
doporučení na KDP si odvezl 
domů Divadelní spolek Krako-
noš z Vysokého nad Jizerou za 
komedii Tima Firtha Holky z 
kalendáře. Ochotnický divadelní 
soubor TJ Sokol Bozkov předve-

dl veselohru Jiřího M. Šimka 
Kontrola ve městě Kocourkově a 
poetické drama s prvky hořké 
komedie Vladislava Kracíka …a 
za Tracym tygr prezentoval Di-
vadelní soubor Tyl Slaná. Ani 
tady porota ve složení František 
Zborník, Rudolf Felzmann a Jan 
Hlavatý nevyšla naplano a uděli-
la nominaci Ženitbě Nikolaje 
Vasiljeviče Gogola v provedení 
Divadelního spolku Havlíček ze 
Zákup. V neděli ještě Obnovený 
divadelní spolek Jirásek Olešnice 
u Turnova uvedl tragikomedii 
Michaely Doležalové a Romana 
Vencla Královny a přehlídku 
ukončil Lučanský spolek diva-
delní – L.S.D. Lučany nad Nisou 
komedií Zdeňka Podskalského 
Žena v trysku století. 

Že ne vždy se urodí, potvrdila 
přehlídka Žlutické divadelní 
léto, kde porota - Rudolf 
Felzmann, František Hromada a 
Máša Caltová - neudělila ani no-
minaci, ani doporučení na KDP, 
přestože soutěžilo pět titulů. Za-
čínal domácí soubor Žlutičan 
Žlutice hrou Pavla Trtílka a Jana 
Kroupy Můj krásný svět, nesou-
těžní pohádku podle bratří 
Grimmů Zvířátka a loupežníci 
předvedlo Divadlo Kapsa Anděl-
ská hora a Divadelní soubor Ko-
lofanti z Kolověče  uvedli Srov-
nej mu tu čepici Martina Volfa. 
Neuspěl ani Divadelní soubor 
při MKZ Horšovský Týn hrou 
Vladimíra Zajíce Touché a 
Vlčpanna. V neděli bylo poslední 
nesoutěžní představení Divadel-
ního spolku Trosky Kraslice s 
pohádkou Josefa Berana Jak vy-
sloužilá zvířátka napravila lou-
pežníky. 

Celkem tedy bylo sedm nomi-
nací a osm doporučení. Na závěr 
výsledky posoudila programová 
rada tvořená zástupci jednotli-
vých přehlídek, vyhlašovatele a 
pořadatele ve složení: Rudolf 
Felzmann, Lenka Lázňovská, 
Jaromír Kejzlar, Ladislav Valeš, 
Ladislav Vrchovský, František 
Laurin, Svatava Hejralová, Jaro-
slav Vondruška a Karel Bárta. 
Stanovila také pořadí doporuče-
ných představení pro pořadatele: 
Holky z kalendáře, Mátový nebo 
citron, Upokojenkyně, Zdravý 
nemocný, Plešatá zpěvačka, Ani 
za milion!, Čert na zemi a Ma-
ruška aneb z ohryzku štrůdl neu-
děláš. 

Pepa Hejral 
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Návštěva na Hanáckém máji 
V letošním roce se mi podaři-

lo na delší dobu navštívit jubi-
lejni 30. Hanácký divadelní 
máj. Byl to kouzelně prožitý 
májový víkend.  

Hanácký divadelní máj je nej-
větší krajská přehlídka s postu-
pem na Popelku Rakovník a Kra-
konošův divadelní podzim. V 
letošním ročníku bojovalo o po-
stup k nám do Vysokého osm 
souborů, z nichž hned první zís-
kal nominaci a postup k nám, a 
to domácí Němčičtí se hrou Ani 
o den dýl. Vypisování dalších 
souborů a hodnocení vynechám, 
vrátím se spíše k svému pocitu z 
pobytu.  

Jako v domácí bavlnce nás 
chovali Dvořákovi, starostka 

Němčic Ivana a její manžel Hon-
za. Nechybělo nám  vůbec nic. A 
tak se také více než o divadle 
zmíním o akcích, které samot-
nou přehlídku provázejí. Jednou 
z nich je zvaní na festival s povo-
zem a koněm provázeným dětmi 
i dospělými v kostýmech. Ještě v 
předvečer se sejdou ochotníci u 
majitele povozu a společnými 
silami jej ozdobí. Svérázná po-
stavička majitele a jeho vyprávě-
ní o životě se nevejde na stránku, 
natož na řádek. A to jsem netuši-
la, že druhý den ráno bude budí-
ček s pozvánkou na divadelní 
týden. 

Co se vešlo do prvního májo-
vého víkendu, jsme zhlédli i s 
hodnocením odborné a dětské 

poroty. Užili si posezení s kama-
rády, vyposlechli hodnocení po-
roty, prošli Němčice a radovali 
se, jak na jihu Moravy je možné 
během týdne zastihnout 16 
ochotnických souborů! Pořada-
telé to zvládají s přehledem s po-
mocí města a nemalého finanč-
ního přispění domácích sponzo-
rů. Jako pořadatelé národní pře-
hlídky víme velice dobře, kolik 
času a úsilí je za vším schováno. 

Přejme dalším ročníkům diva-
delního máje na Hané hodně 
souborů, plné hlediště, štědré 
sponzory a dostatek rukou k dí-
lu. 

Moc ráda bych se tam zase 
vrátila. 

(sh) 
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kdy co kde
9:30 seminář malý sál

13:30 loučení Meziměstí malý sál
15:00 velký sál

bez přestávky
Nový Bydžov  

19:00 slavnostní setkání malý sál
20:00 závěrečné vyhodnocení velký sál

 předání cen  
 předání ocenění  
 slovo vyhlašovatele  
 slovo na závěr  

sobota 15. října 2016

Allelujá, svatá Nituš! 

230 let lidového divadla ve Vysokém nad Jizerou 
Česko-francouzská spolupráce – pokračování ze včerejška 

Na pobřeží kanálu La Manche vycestovala 
v roce 1997 i loutková scéna divadla Krakonoš. 
Teprve třicet dní před odjezdem na zahraniční 
turné byla ze starých oken vyrobena přenosná 
scéna, věrná kopie té stálé na malém sále, již 
jsme schopni sklidit během necelé hodiny. 
V červenci, 11. a 12., se s velkým úspěchem vy-
zkoušela ve velkém sále divadla. 14. července 
1997 se vše zázrakem podařilo naložit do auto-
busu a loutky poprvé ve své historii vyjely do 
sladké Francie s pohádkami Kašpárek doktorem 
a Začarovaný les. Čekala je představení v Trou-
ville sur Mer a Dives sur Mer, kde se ve staré trž-
nici hrála přehlídková představení pro 150-170 
diváků. Na jedno naše představení se dokonce 
diváci nevešli. Naši loutkovodiči zde měli mož-
nost vyměnit si zkušenosti s loutkoherci z Indie, 
Japonska, Kanady a dalších koutů celého světa. 

O dva roky později si loutky zopakovaly svůj 
výjezd za hranice a opět do Francie. V týdnu čes-
ké kultury ve Francii odehrály během čtyř dnů ve 
třech různých městech dvě inscenace celkem tři-
náctkrát. Raritou některých představení bylo 
dvounárodnostní obsazení. Vodiči loutek byli 
Češi a hlas jim propůjčili Francouzi. Tak jako při 
první návštěvě i tentokrát budily vysocké loutky 
zasloužený obdiv. Snad se tam zase někdy podí-
vají. 

Ze zápisu z kroniky Mezinárodní loutkářské 
přehlídky vybíráme: 

18. 7. 1997, 11:00 
Začínáme hrát přehlídkové představení. Hra-

jeme asi pro 150 diváků. Opět předstupuje Pepa 
Pivoňka a přednáší úvodní slovo. Hrajeme 
„Kašpárka doktorem“. Představení jde dobře. 
Scénu máme postavenou na podlaze, hlediště je 
šikmé. Děti sedí nejprve na lavicích v hledišti, jak 
se hlediště zaplňuje, sedají i na zem před jeviště 
a v průběhu představení se postupně stahují až 
těsně před oponu. Představení bylo poznamená-
no několika vadami. Šňůrky se nám cuchají, 
bengál vzplál všechen najednou, koště se muselo 
v průběhu hry převěsit. Pojednou začaly lítat na 
jeviště gumičky ze sálu. Děti již seděly těsně před 
jevištěm. Nakonec, když nafouknutý Kašpárek 
měl vystoupit do sálu a rozdávat perníčky, nepře-
konal přesilu dětí a zcela zdevastován byl vrhnut 
zpět na jeviště. Ještě že se některé děti popálily o 
světelnou rampu, což další odradilo od naprosté-
ho zničení celé naší scény. Usoudili jsme, že čes-
ké děti jsou proti těmto úplně zlaté. Vzápětí se u 
nás objevily černé tváře a hovořily docela indicky 
a my jim nerozuměli. Loutky měly jenom na 
šňůrkách bez vahadýlek a pro nás trochu nezvyk-
lé vodění nám dělalo problémy. Však naše loutky 
zase dělaly problémy jim. Jen pro nás uspořádaly 
představení a my jen tiše obdivovali zručnost až 
fakírskou se šňůrkami, samozřejmě že nechyběly 

jejich bubny a na jevišti had. 
18. 7. 1997, 21:00 
Začínáme poslední představení přehlídky loutkář-

ských souborů v Dives sur Mer. Je to náš Začarovaný 
les. Hraje se nám velmi dobře, a i přes několik zádrhe-
lů ryze technického rázu - víla nemůže hovořit, proto-
že má rýmu, kotel nevaří, protože v něm chybí jarová 
voda, Kašpárkovi došly předčasně perníčky v ošatce 
atd. - je představení zdařilé, shlédlo jej minimálně 170 
lidí. Jde o největší návštěvu přehlídkového představe-
ní vůbec, ba někteří diváci se do sálu ani nedostali. 
Večerní obecenstvo bylo navíc i ukázněné, po předsta-
vení jsme vyšli před oponu ukázat loutky, a to s vel-
kým úspěchem. 

P.S.: Na dnešní představení bylo nejdražší vstupné 
v historii loutkové scény: 35 franků, tj. 192,50 Kč za 
jeden lístek! 


