
Festivalové

NOVINY Jo, pětku jo! 
…aneb Několik zahajovacích myšlenek 

náčelníka festivalu, tu více či méně souvislých 

a též milovníka názvů barokních

D nešním dnem vstupujeme do pátého ročníku našeho 

festivalu. Což sice není žádné pořádné kulaté jubile-

um, na to se budeme muset snažit ještě jednou toli-

krát, ale hezká porce let, práce, zážitků, divadel i debat 

to je. A že nikdo nevíme, co nás čeká za pět let, bude-

me na vás už letos trochu jubilejně pomrkávat, jubilejně se dojímat při 

proslovech, jubilejně si užívat divadla, jubilejně slavit a popíjet, jubilej-

ně atakdále, jubilejně atakpodobně. Však, radujeme se, že náš festival 

máme, ať už jubilejní je, nebo není. A věříme, že radost přinese i vám, di-

vákům, účastníkům, divadlům, komukoli.

Věřím, že člověka ovlivňuje, 

v jak estetickém prostředí žije, pohybuje se, tvoří. A proto mám radost, 

že letos budeme mít celý festival v  líšeňském Dělňáku, krásných pro-

storech ve více než příjemném a klidném koutu Brna. Sice jsme se tro-

chu vzdálili centru, ale snad ta „cesta z města“, kterou je za námi třeba 

vykonat, bude stát za to.

I letos jsme festival mezinárodní! To o sobě 

říkáme a píšeme spíše tak s nadsázkou; být mezinárodní je dnes fajn, 

dobře to zní, něco jako „nová tradiční křupavější receptura“. Nicméně, 

na naše polské hosty — divadlo Teatr Cokolwiek z Kędzierzyn-Koźle 

— se těším velice, právě taková inspirativní setkání bychom chtěli při-

nášet více. Dívat se nejen, co se děje v našem rybníčku, ale zajímat se 

o jiné, další, nám tolik neznámé, toť je pravé obohacení.

Je pozdě v noci 

a začínám si připadat strašně chytrý. Nejvyšší čas najít článku nějaký 

konec („pointu“ si napsat nedovolím). Děkování jsem si vyhradil do sa-

mostatného příspěvku, tedy… před začátkem festivalu mám z mnoha 

věcí obavy, jestli se vše podaří, jak má, jestli se povede vyřešit všech-

ny nenadálosti, které se nutně objeví, jestli přijdou diváci… o jedné věci 

však nepochybuji. Že festival bude mít skvělou atmosféru, že bude 

snadné si ho užít. Pokud se někde sjedou lidé, kteří dělají něco, z čeho 

mají radost, o čem a čím se chtějí bavit, nač se těší… tak atmosféra ne-

může být jiná, než radostná.

Vážení divadelní přátelé, přeji vám všem 

dobrý baf!

Alexandr Průša // náčelník festivalu

Kontakty
Divadlo Bez Pravidel

Brno

web: www.divadlobezpravidel.cz

facebook: www.facebook.com/

divadlobezpravidel

kontakt: Lukáš Musil,  

+420 774 168 604

DIVADLO (bez záruky) PRAHA

Praha

web: www.bezzaruky.cz

facebook: www.facebook.com/

bezzaruky

kontakt: David Slížek, divadlo@

bezzaruky.cz

Divadlo Hysterie

Brno

facebook: www.facebook.com/

divadlohysterie

kontakt: Štěpán Gajdoš,  

+420 606 623 614

Divadlo Na stromě

Brno

web: www.nastrome.net

facebook: www.facebook.

com/Divadlo-Na-

stromě-226080717404839

kontakt: Jan Říha,  

+420 733 687 366

DS ASpol

Brno — SVČ Lužánky

web: www.brnkadla.cz

kontakt: Petra Rychecká, +420 

724 715 952 Wong-hou

Brno

kontakt: Vítězslav Dvořák

Kabaret Sauvignon

Brno

facebook: www.facebook.com/

kabaretsauvignon

kontakt: Alexandr Průša, 

kabaretsauvignon@gmail.com

KUK!

Praha

web: www.kukdivadlo.cz

facebook: www.facebook.com/

klub.katastrof

kontakt: Ivana Sobková, 

ivanasobkova@seznam.cz

PF!

Praha

kontakt: Denisa Tchelidze, 

denisatchelidze@gmail.com

P.U.D.

Brno

web: pud.xf.cz/

facebook: www.facebook.com/

divadlo

kontakt: Tomáš Hůsek,  

+420 721 806 415

SemTamFór

Slavičín

web: www.semtamfor.cz

kontakt: Jan Julínek,  

+420 603 113 222

Spolek DivOch

Sobotovice

web: www.spolekdivoch.eu

facebook: www.facebook.com/

Spolek-DivOch- 

-341444219259254

kontakt: Bc. Pavla Gerlingerová, 

+420 608 743 963

Teatr Cokolwiek

Kędzierzyn-Koźle, Polsko

facebook: www.facebook.com/

TeatrCokolwiek

kontakt: Magdalena Malajka, 

malajkamagda@gmail.com

U Trhlé divadlo

České Budějovice

kontakt: Romana Klimešová,  

+420 776 815 005

Wong-hou

Brno

kontakt: Vítězslav Dvořák

Zpátečníci  

+ kapela Magnetikum

Praha

web: www.kukdivadlo.cz/

kategorie/zpatecnici

facebook: www.facebook.com/

magnetikum

kontakt: Ivana Sobková, 

ivanasobkova@seznam.cz
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Podpořili nás



19. listopadu, čtvrtek
14:45–16:15 // malý sál
Divadlo Hysterie (Brno): DRACOOLA

16:30–17:40 // velký sál

Divadlo Na stromě (Brno): SEN

18:00–19:00
debata (Hysterie, Na stromě)

19:15–20:45 // velký sál
DS ASpol (Brno): Pěna dní

21:00–21:30
debata (ASpol)

20. listopadu, pátek
17:00–17:20 // velký sál
Divadlo Bez Pravidel (Brno): Moje lavička!

17:30–17:40 // velký sál
Kabaret Sauvignon (Brno): Výběr z hrozných

18:00–19:00
debata (Bez Pravidel, Kabaret)

20:00–21:00 // velký sál
SemTamFór (Slavičín): BABELŮV BÁBEL

21:20–21:50
debata (Slavičín)

21. listopadu, sobota
11:00–11:45 // velký sál
DIVADLO (bez záruky) PRAHA: O básníkovi

12:00–12:25 // malý sál
PF! (Praha): Tik ťak

12:45–13:45
debata (Bez záruky, PF)

13:45–14:45
oběd

15:00–16:15 // malý sál
U Trhlé divadlo (České Budějovice): Amant

16:30–16:55 // velký sál
Divadlo Bez Pravidel (Brno): Dálce v dlani

17:20–18:00 // malý sál
Teatr Cokolwiek (Kędzierzyn-Koźle, Polsko):  
Kto otworzy drzwi?

18:30–20:00
debata (U Trhlé, Bez Pravidel, Cokolwiek)

20:15–21:00 KUK! // velký sál
(Praha): Jídelna, aneb Vařím, vařím, vaříme

22. listopadu, neděle
11:00–11:50 // malý sál
Spolek DivOch (Sobotovice):  
Rudý nos aneb Noví lidé

12:10–13:10
debata (KUK, DivOch)

13:10–14:10 // velký sál
Zpátečníci + kapela Magnetikum (Praha):  
Záři(o)vá romance

14:30–15:00 // malý sál
P.U.D. (Brno): Pracák

15:20–15:50 // velký sál
Wong-hou (Brno): My děti

16:00–17:30
debata (Zpátečníci, P.U.D., Wong-hou)

Program
Díků-dání

T ento článeček asi nebude trhákem tohoto čís-

la, ale — není to skvělé, že dnes, v době s mnoha 

přívlastky, ale přece jen zaměřené poněkud indi-

vidualisticky na zisk a prospěch, se najdou indivi-

dua, která něco dělají s láskou, která pomáhají ně-

čemu jen proto, že to pro ně má smysl? Já myslím, že to skvělé je. 

A proto jsem velice rád, že je hezká a dlouhá řádka těch, kterým 

máme zač děkovat.

Jednak je to Kulturní centrum Líšeň, se kterými 

jsme se letos dali do kolportu a festival připravili, od paní ředitel-

ky po techniky, bylo skvělé spolupracovat. Vážíme si a děkujeme 

také Nadaci život umělce, Filozofické fakultě MU a Masarykově 

univerzitě za finanční příspěvky, s nimiž jsme mohli festival uspo-

řádat.

Děkujeme též Nakladatelství Host za darované knihy, děku-

jeme Brněnskému deníku Rovnost, našemu mediálnímu partnero-

vi, Kině Scala a serveru GO OUT za propagaci festivalu. Děkujeme 

varhoo.cz, že u nich můžeme mít zaparkovaný náš web.

Jmenovitě 

také děkujeme Tereza Dědinové, Lukáši Kopeckému, Magdě Sirogi-

nové, Lucce Bezděkové, Pavlu Studeníkovi, Zuzce Vernerové, Janu 

Jebasovi a Lukáši Musilovi. Všichni nějakým způsobem pomohli na-

šemu festivalu na svět.


