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Lucie Pernetová: Už se zase těším do semináře
Herečka Lucie Pernetová po léta jezdila na Jiráskův Hronov jako frekventantka nejrůznějších
seminářů. A to i v době, kdy už byla profesionální
herečkou. Letos na Hronově vystoupila s pohybovým divadlem Lindo hop, které společně s Henrietou Hornáčkovou před pár lety založila jako
symbolické pokračování Veselých skoků. Včera
ji tedy měli diváci možnost vidět v Čapkově sále
v pantomimicko-taneční představení Pingls aneb
Hot Café Revue s doprovodem Originálního Pražského Synkopického Orchestru. Po něm se Lucie
setkala nejen s kolegou Martinem Písaříkem, dalším profesionálním hercem, který vzešel z amatérské líhně, ale také s naším redaktorem...

jistota, ale z toho přece herec nevyžije. Nemůže
být někde, kde nemá uplatnění. Raději třít bídu
s nouzí a pak vědět, že když si mě vybrali, jsem to
já, koho chtějí. Člověk pak pracuje s větší láskou,
nasazením a odevzdáním té věci.
Jsi tedy na volné noze. Ve kterých divadlech
hostuješ?
Nejvíc spolupracuji se Studiem Dva. Zde mám
nazkoušeny čtyři inscenace. Jedno představení
mám v Divadle v Dlouhé. A pak se věnuji našemu
spolku Lindo, hop!
Občas tě zahlédnu v nějakém seriálu nebo filmu. Připravuješ se na něco dalšího?
Zanedlouho se bude vysílat na České televizi seriál Osada. Tam budu od osmého dílu. Tvořím tam
pár s Lálou Dulavou. To je ovšem práce, která je
hotová. Ale třeba dnes jsem přijela z jednoho natáčení, o kterém ještě nemohu mluvit. Mám tedy
naštěstí práci i v této oblasti. Ne příliš velikou, ale
občas se něco objeví.

Čím se živíš a co tě baví? A je v tom rozdíl?
Mám obrovské štěstí v tom, že se živím divadlem.
Přežila jsem pandemii a věřím, že se herectvím
budu živit i dál. Divadlo je to, co mě baví.˝
Ale objevuješ se i v televizi…Například ve Studiu Kamarád.
Plyšáci naštěstí nemohou onemocnět. Věřím
tomu, že Studio Kamarád je nesmrtelná záležitost.
Tryskomyš frčela celý lockdown. I to mě drželo
na nohách.
Během pandemie se celkem logicky objevovalo
méně hereckých příležitostí. Pocítila jsi to?
Pocítila. Ale zároveň musím říct, že mám dvě
děti na nižším stupni základní školy. Méně práce se tedy hodilo k tomu, abych mohla být svým
dětem učitelkou. Můj mladší syn Janíček to dost
odskákal. Tahle divná doba ho zastihla v první
a druhé třídě. Takže skutečně šlo do značné míry
o suplování učitelů. Pro takhle malé děti byla distanční výuka opravdu těžká.
V  současné době se tvrdá opatření postupně
rozvolňují. Máš pocit, že se do divadel vracejí diváci? Mně se zdá, že často raději zůstanou doma,
než by řešili, které opatření zrovna platí…
Nemám ten pocit. V rámci možností bývá plno.
Ale je možné, že jsem v určité bublině, kde jsme
všichni moc šťastní, že zase můžeme účinkovat.
Asi jsem v tom trochu magor, ale divadlo mám
opravdu hrozně ráda. Pomáhá mi v mé existenci.
Jsem zvyklá na určitý výdej energie a teď v létě
jsem přešťastná, že hrajeme. Atmosféra a vzájem-

nost je důležitá pro mě i pro mé okolí. To si totiž
dost ulevilo, že mohu svoji energii ventilovat někde jinde než na domácí půdě.
Máš stálé angažmá v nějakém divadle?
Jsem na volné noze.
A přesto se ti podařilo přežít…
Asi mám štěstí. Byla jsem dlouho ve stálém angažmá a před třemi, čtyřmi roky jsem se rozhodla,
že chci mít větší vliv na to, co kdy dělám. Byl to
velký boj, protože jsem spíš člověk do kolektivu
než sólista. Trvalo mi to tedy dlouho. Nakonec
jsem se však odhodlala. Má to svá úskalí, ale zároveň mě to obohacuje. Mé rozhodnutí mě udělalo
svobodnějším člověkem.

Co znamenal Hronov pro tvoji hereckou kariéru?
Obrovsky moc! Nejen pro moji kariéru, ale i pro
mě jako člověka. V osmnácti letech jsem se tady
zamilovala a vznikl z toho velký vztah, který se sice
rozpadl, ale byl v mém životě zásadním. Milovala
jsem to tu. Jezdila jsem do Hronova, dokud se mi
nenarodily děti, pak už se mi práci, rodinu a Hronov nepovedlo skloubit. Teď se těším, až děti ještě trochu povyrostou a budou i ony moci chodit
do seminářů. A také se těším, že si zase nějaký
dám i já. Už proto, abych si znovu uvědomila, co
je situace, jak říká magistr Schejbal.
Honza Švácha (text i foto)

A kdyby ti někdo nabídl stálé angažmá v současné době?
Kdyby šlo o divadlo, ve kterém bych hrála ráda,
nevím, jestli bych se tomu bránila. Nedokážu to
říct.
Ale angažmá je přece jistota. Každý měsíc přistanou na účtu peníze, ať se hraje nebo ne…
Myslím si, že jistota u divadla neexistuje. Co je
to za jistotu, ve chvíli, kdy pracuješ v divadle, kde
nechtějí, abys hrál. Je to sice určitá existenční

Lucie Pernetová s Martinem Pisaříkem
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Frak po dědečkovi nevyhazovat!
Síla jemnosti
Stáli jsme na náměstí, usrkávali ze zkumavek
a schovávali se pod stříškou koktejlového stánku
před slejvákem. Vydrželi jsme tam tak stát hezkou
chvíli, než jsme zjistili, že vůbec žádný slejvák není:
pršet mezitím prakticky přestalo, ale dokonalou
iluzi skrznaskrz nevlídného počasí obstarával zvuk
vodotrysků chrlících vodu bez ohledu na počasí
(což, jak poznamenala kamarádka Lenka, je trochu jako zapálit u hořícího domu ještě prskavku).
Je to vlastně velice divadelní efekt: jak postačí jen
naznačit a příjemcova imaginace už si domyslí, co
je třeba, aniž by si to příjemce vůbec uvědomil.
Že není nutné sdělovat stejnou informaci více
prostředky, bylo jedním z průběžných témat včerejšího Problémového clubu, a já u toho myslel
na jistého vysoce postaveného profesionálního
režiséra, v jehož inscenacích se pravidelně na scéně vyskytují židle určené k tomu, aby jimi postavy ve chvílích velkého emočního vypětí házely
po místnosti. Občas žertuju, že bych o něm rád
napsal monografii nazvanou Síla jemnosti. Od tohoto hronovského deště-nedeště by se mohl inspirovat: jak málo může vést k velkému dojmu.
Od té zkumavky jsem potom zamířil do Myšárny
– abych si záhy uvědomil, že některá sdělení jsou
přeci jen předávána snad až příliš jemně. Ta změť
paralelně probíhajících, neustále se navzájem utápějících příběhů mě uondala a ve výsledku jsem
neslyšel v plném znění vůbec nic, ale jisté téma
(jakkoliv dost možná zcela nezávislé na intenci
tvůrců) jsem si v ní našel.
O nejrůznějších světových tragédiích se dozvídáme v rychlých televizních šotech nebo na facebookovém feedu; informace jsou tak snadno dostupné
a je jich takové množství, že je někdy skoro nemožné plně si uvědomit jejich hrůznost, rozměr
a dosah. Když jsem poprvé četl rychlou zprávu
o tornádu na Hodonínsku, věnoval jsem tomu pozornost jen jako jakési meteorologické kuriozitě.
Tak nějak podobně na mě působil ten příval příběhů, z nějž jsem si nakonec nevybral ani jediný.
Inscenace Strategie růže se pro mě stala divadelním ztvárněním téhle informační deflace – a jakési
kolektivní poruchy pozornosti, kterou tahle deflace způsobuje. Pevně ale doufám, že si schopnost
soustředění a pochopení pro náznak zachováme.
Že nebudeme ani v budoucnu potřebovat, aby postavy pohazovaly mobiliářem, abychom pochopili
míru jejich citového pohnutí. Jsem v tomhle ohledu vlastně celkem optimista: o inscenace, které
nepotřebují všechno divákovi strkat třikrát tlustě
podtržené až před nos, není na Hronově nouze.
A taky tu není nouze o diváky, kteří tuhle jemnost
docení.
Mé podvědomí se stalo obětí ještě jednoho klamu, tentokrát jaksi emocionálního. Pár kamarádů,
které mám s Hronovem pevně spjaté, už muselo
odjet – a já z toho získal už v neděli dojem, že nám
ten festival začíná končit. Asi proto, že je mi tu
s vámi všemi, v téhle vespolnosti chytrých a milých lidí, tak dobře – tak si to koukejme ještě užít,
když už to budu skoro celý týden oplakávat.
Michal Zahálka
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Hana Peterková se stará o kostýmy hronovských divadelníků, na starost má taky půjčovnu
převleků pro veřejnost. Na lidi má oko a ví kam
sáhnout, vždyť taky každý kus oblečení, který
hronovská divadelní šatna má, prošel jejíma
rukama.
Vy pocházíte z Vrchlabí, že?
Ano, tam jsme měli národopisný soubor Horal.
Marie Kubátová mi vždycky říkala„nic kalýho
zpod Žalýho“ a taky mi psala „poudačky přímo
do déršťky.“
Jak jste se dostala k divadlu?
Už jako dítě. Poprvé jsem stála na jevišti asi
v šesti nebo sedmi letech, hrála jsem v souboru ve Vrchlabí. Pak jsem měla pauzu a k divadlu
se vrátila, až když ho začala hrát moje dcera. Asi
dvě role jsem měla v Náchodě a pak jsem začala
dělat nápovědu v Hronově. No, a tady potřebovali
občas nějaký kostým spravit. Tak jsem se ujala jehly a nitě a stala se kostymérkou. Bylo potřeba dát
spoustu kostýmů do pořádku. Tou dobou, asi před
dvaceti lety po rekonstrukci divadla, byly všechny
kostýmy naházené pod jevištěm v orchestřišti. Tak
jsem se do toho pustila.
To musela být spousta práce.
Jezdila jsem každý den. Co šlo vyprat, jsem vyprala, něco jsem vyřadila a začala to tady všechno
rovnat. Opravdu každý kus oblečení, který tu je,
prošel mýma rukama. Teď je náš fundus tak dvojnásobný, něco přináší lidi – třeba moje kamarádka
jednou našla frak po dědečkovi, tak jsem jí říkala,
ať ho hlavně nevyhazuje. A já jsem chodila po hrabacích, například když jsem sháněla košile – chlapi jsou dneska větší než kdysi, potřebovala jsem
něco, do čeho se budou vejít. Pak jsme otevřeli
půjčovnu. Rozjížděla se pomalu, ale dneska mají
lidi zájem, stálí zákazníci jsou třeba lidi z náchodského zámku. Pořád mě to baví.
Z jaké doby je nejstarší kostým, která tu máte?
Šaty, které sem věnovala jedna paní po své
babičce, nebo prababičce. Jsou tak z roku 1910
–na opravdu štíhlou, útlou děvu, pošité flitry, které
jsou jako film. Kdyby se namočily, tak se rozpustí.
To je vzácnost. Potom jsou tu kostýmy z válečné
doby. Pro dnešní herce malé.
Na jaké divadlo Vás nejvíc bavilo herce oblékat?
Vzpomínám ráda na Pygmalion, to jsem byla pro
kostýmy v Mahenově divadle. A taky na Obchodníka s deštěm.
Sledujete, jak se kostýmy povedly jiným souborům, když jste v divadle?
Určitě. Třeba v sobotu jsem byla na Slaměném
klobouku (soubor Vojan) a byla jsem nadšená.

I ze scény, ta mě fascinovala. Když zvládají scénu
rychle přestavovat sami herci, je prostě bezvadné.
Máte tu nějaký kousek oblečení, o kterém jste
si nemyslela, že se někdy využije a přece se nakonec hodil?
Věci z krimplenu, z 60. let. Mám tu pár takových
šatů.
A máte nějaké své oblíbené historické oblíbené
historické období?
Mám ráda módu 30. let, o tu je největší zájem
i v půjčovně.To byla doba elegance. I u mužů, ti
nosili vestičky, pruhované kalhoty, klobouky a slamáky, dámy taky kloboučky.
Vybavuje se Vám někdo, komu divadelní kostým
vyloženě sedl, prokoukl v něm?
Jsou takoví, kteří zkouší a pak řeknou: „Podívejte
se, jak mi to sluší.“No a pak to ještě doladíme.
Vždycky společně konzultujeme před zrcadlem.
Najednou člověk zjistí, že mu sluší klobouk, který
by si sám nikdy nevybral.
Máte nějaký speciální zážitek z Jiráskova Hronova?
Třeba loni se stalo, že přijel soubor s tím, že jeden z herců zapomněl svůj kostým na minulé
štaci. Měl roli, která byla na jevišti hodně vidět.
Tak řekl, co by si představoval a já na to: „Víte,
vy máte štěstí, já tady mám oblek po mém muži,
který tomu odpovídá.“
A konkrétní hra, která Vám utkvěla?
Třeba Zelňačka, kterou tu hrál jeden slovenský
soubor. Úžasná parta, zelňačka voněla po celém
divadle.
Veronika Matúšová
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Do arény Wikow
za slovenským amatérským divadlem
Jedinými zahraničními hosty jsou dvě milé
dámy ze Slovenska Alexandra Štefková a Renata Jurčová, které přijely do Jiráskova Hronova
představit výstavu DIVADLO VÄČŠÍCH MOŽNOST,
která mapuje část historie slovenského ochotnického divadla, včetně inscenací, kterou jsme měli
možnost poznat i na JH.
Název je inspirován slovy jednoho z významných
slovenských divadelníků, který se proslavil především svou prací v Brně, totiž Petera Scherhaufera.
Výstava vzdává poctu slovenskému ochotnickému
divadlu. Nemapuje celých 190 let historie, ale cca
60 let od vzniku Osvetového ústavu v Bratislavě.
Přibližuje vytváření struktury, zápas s cenzurou,
progresivní myšlenky a inovativní přístup překračující hranice neprofesionálního divadelnictví.
Tak charakterizují výstavu tvůrci konceptu, jehož
odbornou garantkou je Alena Štefková. Výstava
je rozdělena do dvou části. první z nich mapuje nesnadnou situaci, která se v době totality odrážela
nejen v profesionálním, ale i amatérském divadle

a dává mnohdy kuriózní příklady toho, jak některé
inscenace byly zakázány, ať už z důvodů politických, tak třeba pro použití neslušných výrazů, některé jen pozastaveny a nakonec dohrány. Ostatně
kapitoly prerušené a dohrané/ tanky/ postihovanie/ programované a zakázané výmluvně charakterizují, o čem je řeč Z dnešního pohledu je to
bezpochyby pozoruhodné svědectví o době (pozn.
s tím souviselo nejen pátrání v archivech NOC,
ale také uskutečnění rozhovorů s pamětníky). To
si ostatně mohou poslechnout ti, kdo mají chytré
telefony, a dokážou si pomocí aktivace ikony pustit podcasty Google, Apple či Spotify. Druhá část
výstavy je rovněž pozoruhodná. Zaměřuje se totiž
výhradně na ženské tvůrkyně, a jejich práci. Mezi
nimi první průkopnicí byla Magda Husáková-Lokvencová (1916-1966); práce té nejmladší, Slávy
Daubnerové (*1980), můžeme vídat i na českých
scénách. Na výstavu se můžete vypravit do arény
Wikow (pod Sokolovnou) až do konce festivalu.
jas

Den uměleckých řemesel

Školní třída
Je až neuvěřitelné, kolika způsoby lze na Jiráskově Hronovu přečkat noc. Vedle pochybných
způsobů, ke kterým patří celodenní a celonoční
bdění nebo příkop u silnice zapříčiněný vínem,
existuje řada míst, kde se lidé občerstvují tolik
potřebným a ještě více zanedbávaným spánkem.
V dnešním čísle se zaměříme na spaní ve škole.
Většinou tak spí frekventanti seminářů. Do školy
vstupují prokazujíce se páskem na ruce. Většinou
užívají karimatku pod sebe a spacák okolo sebe.
V minulosti se však objevily mezi karimatkami
i ojedinělé nafukovací matrace, které často u majitelů karimatek způsobovali závist, zvláště pak,
jednalo-li se o nafukovací dvojmatraci.
Na karimatce spí i Johanka Raichlová. „Spím
ve škole a mohu říci, že spím docela v pohodě.
Občas tam sice chodí opilí lidé, kteří pořád něco
shazují a tak, ale jinak je to vlastně docela fajn.“
Na otázku zda by raději nespala v hotelovém
pokoji nebo na ubytovně se smíchem odpovídá:
„Myslím si, že ve škole je to nejlepší! Právě proto,
že jsou tam ti opilí lidé. Necítím se sama. Je nás
tam hodně a je to tudíž takové intimní.“ A hygiena? „Je to trošku složitější, protože nám ve sprchách neteče teplá voda. Je to zvláštní, protože
například na záchodech teplá voda teče.“
Honza Švácha

Operní
Když La Scala tleskala
bouřlivě a vstoje,
dělala, že nespala.
My však víme svoje.
Jan Duchek

Nález naušnice

foto Jan Švácha

Byla nalezena
náušnice (viz obrázek). Kdo ji postrádá, ať si pro
ni přijde do redakce Zpravodaje – mezi Jiráskovým, divadlem a Čapkovým sálem,
1. patro – a to raději v pozdních hodinách (jsme tu
nejméně do 24 hodin.
red
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Obraz života

Teď nádech a leť, Praha
Strategie růže

David Zelinka o inscenaci Strategie růže
V  této inscenaci vytváříte jakousi mozaiku lidských osudů, od biblických přes svědectví z dávných i nedávných či současných válečných konfliktů po osobní příběhy všech aktérů. Jak jste
k tomuto přístupu, k této formě dospěli?
David Zelinka: Mně přijde, že ani ty předchozí inscenace nestály na příbězích. Byly v příbězích, ale
podstatné tam byly jiné věci. A tady je to o tom,
že nic nemá začátek a nic nemá konec. Všechno
se může najednou proměnit. V dobro i ve zlo.
V jednu chvíli se děje šťastné i tragické, všechno zároveň, a to mně připadá jako obraz života.
V tom se dá hledat síla, kterou ve svých projektech – a v člověku jako bytosti - hledám. I když
jsme zrovna teď v situaci, kdy je zle, tak zároveň
někde vedle je místo, kde je dobře. A čím víc se to
ví a v tom dění v rámci představení se přeskakuje,
tak se podle mě vyjevuje naděje, návod na život.
Je to větší realita, než jakou si můžu uvědomit
ze své jediné skořápky a místa, kde žiju.
Proto tato vyprávěcí forma?
Asi ano. Dřív v našich inscenacích bylo všechno
přehledně poskládané. Byl tam obraz, kde bylo
štěstí, pak jiný, kde byl smutek, pak jinej a jinej…
a šlo to proti sobě. Možná to bylo trochu emotivně
vyděračské. Trochu záměrně, protože takovej vlastně život je. Ale tady to myslím vyděračství není.
Rozhodně ne záměrné. Jsou to jen autentické příběhy. Je to vyprávění a současně je to pravda.
Na JH jste hráli tuto performanci osmkrát
ve dvou dnech. Dá se uchovat autenticita?
Nevím, ale rozhodně je to pro nás nová zkušenost. Byl bych rád, abychom nejen tuto akci, ale
i divadlo, které děláme, pojímali jako prostor k experimentování, abychom sledovali, co se během
představení stalo a rovnou to zkusili jinak. Nebo
se odvažovali jít do situací a témat, do kterých bychom se neodvážili. S tím, že se to může pokazit
nebo nevyjít, ale je dost příležitostí během hodiny,
kdy inscenaci hrajeme, nebo dalšího uvedení to
napravit. Takže i když jsem se toho obával, beru to
jako příležitost performanci oživit a posunout dál.
Vladimír Hulec

4

Ztraceno v konceptu
Záměr projektu Strategie růže pražského divadelního uskupení Teď nádech a leť zní velmi ambiciózně. V jeho počátcích stála podle programu
otázka, jak referovat o lidských tragédiích, aby
ve spokojenější či stabilizovanější části světa stále se vršící špatné zprávy neotupily vnímavost,
nevzbuzovaly lhostejnost či přímo odpor. „Nepředstavení Strategie růže je návrhem odpovědi,“
píše soubor ve festivalovém bulletinu a cestu vidí
ve vyprávění konkrétních osudů konkrétních lidí.
Tomu přizpůsobují i divadelní prostor a scénu
pojímají jako tzv. environment – tedy uspořádání
sálu, kdy se publikum s účinkujícími prolíná. Herci
– nebo performeři, interpreti, chcete-li – sedí porůznu mezi diváky a se snahou o civilní, nezatěžkaný projev vypráví útržky konkrétních lidských
příběhů z různých koutů světa.
Nejdřív po jednom, vzápětí ale začnou mluvit,
a dokonce zpívat přes sebe, až se vyprávění změní
v jakousi polyfonní fugu. A je velmi obtížné, ba
skoro nemožné rozumět,
o čem kdo mluví. Šance
na porozumění nastane
v podstatě jen ve chvíli,
kdy si vás některý z interpretů vybere, přisedne
si a vypráví příběh přímo vám. I v tomto případě
ovšem není šance na napojení se na vyprávěný
osud velká, protože interpretační limity většiny
aktérů jsou bohužel natolik výrazné, že brání sdělení. Ze začátku herci působí, že se mezi diváky
vlastně cítí nesví a spíš mechanicky odříkávají repliky, než aby se snažili navázat kontakt a sdělit
příběh, později zas někteří vzbuzují dojem, že mají
problém se zapamatováním textu. Jejich podání
v ich-formě pak působí nevěrohodně a těžko uvěřit, že by se mohlo jednat o jejich osobní příběhy, i když se snaží vzbudit tento dojem. Z celého
hodinového představení se mi podařilo zachytit
jen jeden příběh – kurdské partyzánky a jejího
dobrovolného zřeknutí se výchovy vlastního syna.
(Nutno přiznat, že jeho vypravěčka byla naopak
velmi dobře technicky i herecky vybavená a věřím,

že vyprávění v její interpretaci by pro mě za jiných
okolností mohlo být silným zážitkem).
A tak mě, doznávám, začala inscenace s postupem času jednoduše štvát (což je možná dobře,
do divadla chodíme kvůli silným emocím, ne?).
Přišla mi jako urážlivá a přezíravá právě k těm konkrétním lidským osudům, kterým byla odepřena
možnost být vyslechnut. Je mi nepříjemně, protože mám dojem, že jednotlivé příběhy byly vlastně
zneužity.
V žádném případě nepodezírám členy souboru, že by to udělali záměrně. Došlo ovšem k paradoxu, kdy se záměr proměnil ve svůj naprostý
opak. Možnost dát zaznít konkrétním, často velmi
bolestným příběhům zůstala nevyužita a lidské
osudy byly obětovány ozkoušení a demonstraci
teoretického konceptu.
Se Strategií růže mě nakonec jakžtakž smířila
jen snad poprvé autenticky znějící vzpomínka
na výpomoc v uprchlickém táboře, kdy hra s růžovým míčem s obrázkem
Barbie přinesla alespoň
na chvíli uvolnění a radost mezi dětmi i jejich
rodiči, „zázrak“ (jak to pojmenovala performerka).
Poprvé zazněl nějaký příběh téměř bez „vyrušování“, přesvědčivě a se zaujetím osobního postoje,
až bylo snadné uvěřit, že se jedná přímo o osobní
vzpomínku interpretky.
Na konci se David Zelinka, jak autor konceptu,
tak jeden z účinkujících, omluvil divákům, že soubor mrzí, jestli je příliš zasáhli tíživými příběhy,
že nechtěli vzbuzovat negativní pocity, a vyzval
publikum ke sdílení svých dojmů, postřehů či otázek. Ozvala se jedna z divaček, která přesně pojmenovala i můj pocit z inscenace – mrzí ji, že jí
autoři zvolenými prostředky nedovolili slyšet žádný z příběhů. David Zelinka jí odpověděl: „Nejde
o jednotlivé příběhy, je to obraz světa.“ A v tom
podle mě leží jádro problému. Obávám se, že když
jde o svět, jde málokdy o člověka.
Jitka Šotkovská
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Výzkum nebo sdílení? / Mluvit ještě neznamená vyprávět
Soubor Teď, nádech a leť pod vedením Davida
Zelinky se již téměř celou jednu dekádu zabývá
antropologickým výzkumem nešťastných oblastí
světa – zabývá sepříběhy lidí z míst, která byla postižena různými typy pohrom, z míst, která běžný
turista nenavštěvuje, z míst zanedbaných. Tahle
místa však zjevně Davida Zelinku fascinují, neboť
i v nich žijí lidé a prožívají své osobní životy,
a to v podmínkách pro
Středoevropana sotva
komfortních. Zelinka se jim pokouší přiblížit, pochopit je, s velkým empatickým vhledem. Úspěšně
sbírá dokumentární materiál (osobní výpovědi)
a následnězkoumá mezní formy divadelního ztvárnění – prozkoumává možnosti, jak tyto příběhy
sdělit publiku. Zelinkovu prvodivákovi v případě Strategie růže však může pochopitelně přijít
na mysl, že sleduje něco, co divadelní parametry
mnoho nemá, projekt spíše sociální než divadelní,
performery bez jevištních zkušeností. I já se tomu
dojmu jen stěží bráním. A hereckou techniku aktérů/performerů/vypravěčů vskutku postrádám. Neznamená to však, že by nemohli vyprávět. Mohou.
Zřejmě chtějí působit obyčejně, autenticky. Kladu
si však velké otázky co se týká sdělnosti a inscenačních záměrů, a dokonce, jestli tento způsob
performance není kontraproduktivní tomu, o co
souboru jde. Výzkum jakoby převažoval nad potřebou divadelně sdělit…
Nicméně, sám soubor o„inscenaci“ Strategie
růže v anotaci píše jakožto o „ne-představení“.
A vskutku, byli jsme svědky setkání, které bychom
mohli označit spíše za (dokumentární) performance než za divadlo, možná za divadlo vyprávěné,
setkání, při němž se její aktéři pokoušejí publiku
sdělit silné příběhy lidí, kteří zažili válečné konflikty, ponejvíce příběhy utečenců, kteří vzpomínají na své prožitky. Ty jsou obvykle neradostné.
Ovšem jsou vyprávěny poměrně stroze, z čehož je

cítit, že na hrůzy prožité již tyto osoby pohlížejí
věcně. Nebo to takto vnímají sami performeři?
Strategie růže se na Jiráskově Hronově odehrála celkem v osmi reprízách (čtyřikrát za den)
v komorním prostoru Myšárny, v němž byly rozmístěny židle v různých úhlech, čili diváci mohli
pohlížet i jeden na druhého, vnímat dění každý
z jiné perspektivy. Performeři již byli na svých
místech a z ničeho nic
začaly performerky (a autor konceptu David Zelinka) vyprávět kusé útržky
příběhů, nejprve jen strohé věty, které se postupně prodlužovaly v příběhy, následně se však začaly
promluvy překrývat, čili divák, který naslouchal
jednomu příběhu, mohl být záhy zaujat jiným –
respektive původní příběh se mu ztratil, pokud
neseděl poblíž toho, kdo ho vyprávěl. Tento princip zmnožení pak pokračoval až do konce, přičemž
ještě v různých intervalech performeři zpívali ukrajinské lidové písně, nejprve jen jeden hlas, poté
se ostatní přidávali až na závěr zazněl delší hromadný zpěv. Ono zmnožení hlasů a příběhů (které
se na světě odehrávají souběžně) působilo na publikum poměrně zneklidňujícím dojmem. A z mého
pohledu tento princip funguje spíše jako zajímavý
intelektuální koncept „nanečisto“, ale jeho realizace myslím nepřispěla ke sdělení – neboť celá řada
diváků byla až iritována tím, že vyprávěné příběhy nejsou uvnímatelné do konce. Pokud soubor
chtěl, aby došly do srdcí diváků, tak si tuto cestu
zkomplikoval až příliš. Pokud byl záměr, aby divák
vnímal problematiku složitosti osobního života
v oblastech zasažených válečnými konflikty více
seshora a spíše racionálně, čili samotný koncept
a úhel pohledu inscenátorů, pak se to částečně
daří. Ale o silném emocionálním zážitku pochybuji, osobně jsem ho neměl, nicméně nelze ho vyloučit. Co však lze říct s jistotou je, že soubor vnímání
divákům neulehčuje – a cítím zde proto podivný

rozpor v tom, že inscenátoři se až pacifisticky
(dokonce až s parametry ezoterické seance) snaží
ovlivnit divákovo vnímání utečenců, kteří se dnes
pohybují kolem nás, pomoci mu pochopit jejich
životní osudy, ale využívají strohé divadelní prostředky, k divákovi nevstřícné a technicky naprosto nedokonalé – od mluvních vad přes monotónní
rétoriku po vyprávění příběhů do vzduchoprázdna
namísto jejich adresování konkrétním divákům.
Možnost společného rituálu se tak rozplývá v pouhou „okolochodnost“ bez celkového společného
spirituálního prožitku a zážitku, který ale snad,
troufám si říct, cílem této performance být mohl.
Ovšem! Dochází k němu dle mého soudu v dílčích
momentech – za nejsilnější považuji navyšování
míry zpěvu, který po jednotlivých příběhových pasážích funguje jakožto očistný moment, upozorňuje na tradici a (se)trvalost komunitního života
či života vůbec – jsou to písně lidové, čili zobecnitelně písně předků těch, kteří Davidu Zelinkovi či
souboru své příběhy vyprávěli; lidové písně jakožto vyústění celé sumy příběhů.Kontinuita života
tak pokračuje dál, i přes množství vylíčených hrůz
a poskytnutých svědectví. Růže se totiž svými trny
vždy ubrání. Nicméně, i divák může u Strategie
růže zaujmout obranný postoj.
Zdeněk Janál

Mě strašně rušilo, jak šly ty příběhy přes sebe.
Takže jsem žádný neslyšela celý.
Eva
Kdo to sem poslal? Je to ještě vůbec divadlo?
Jarda
Já z toho měl zážitek. Myslím, že tam nejde ani
tak o konkrétní příběhy, ale o tu atmosféru, jak se
paralelně ve světě dějou všelijaké věci.
Jan
No, já vlastně nevím, co si o tom myslet. Asi to
něco do sebe má, ale já tomu nerozumím.
Sylva
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Na posvátné půdě

Seminář P jako pantomima
Je neděle 1. srpna krátce po poledni. Venku poprchává a já vcházím do budovy ZUŠ, kde se koná
seminář – spíše se dnes ale říká workshop – Michala Hechta a Štěpánky Elgrové.

né straně Michalem Hechtem a na druhé jeho asistentkou Štěpánkou Elgrovou zkoušejí konkrétní
situaci. Po čase zjišťuju, že jde vlastně vždy o tu
stejnou – o scénku ze Sněhurky a sedmi trpaslíků, kdy jim vaří snídani, uklízí pokoj a pak uléhá
do postýlky. A přichází osoba s jablkem. Každá

Hned u vstupu vidím čtveřici performerů, jak
v chodbě mezi deštníky zkouší jakousi scénu
s mnoha zastaveními a rozfázovaným pohybem.
Považuju je zprvu za akrobaty, ale zjišťuju, že jde
o frekventanty Michal Hechta. Zbytek skupiny je
v tělocvičně hned vlevo. Před vchodem do ní leží
hromada obuvi, a tak je jasné, že uvnitř bude
posvátná půda. Vstupuju bos a usedám hned naproti, tiše, abych nerušil. Na obou stranách malé
tělocvičny je vždy po jedné skupince čítající asi
pět či šest aktérů. Se svým pedagogem – na jed-

skupin a však tento syžet zpracovává jinak. Domlouvají se, co dělat dál. Na jedné straně dokonce anglicky, neb jedna ze zkoušejících – hrajících
právě Sněhurku (mající na noze vytetovanou růži)
– nemluví česky. Když se pak Michala Hechta na ni
zeptám, odpoví, že je to jen náhodná návštěva,
kamarádka jednoho z frekventantů, která přijela
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jen na tento víkend, a že je vždy rád, navštíví-li
jeho dílny někdo neznámý a nový. Zkoušení to
oživí, ostatní vidí jiné přístupy a vždy se nějak
poučí, posunou, říká. Já ještě před koncem dnešních hodin odcházím, abych nerušil. Škoda, že jsi
nezůstal, vyčítá mi pak Hecht. My končíme vždy
ukázkami scének, které jsme během dne nazkoušeli, a byl bys pro nás dobrým lakmusovým papírkem, jak se nám dařilo. Mrzí mě to, ale říkám
si, že se aspoň nechám překvapit na konci dílny,
kdy „hechtovci“ pozvou diváky a předvedou jim,
co za týden nazkoušeli.
„Letos mám v dílně téměř samé nedivadelníky, kteří se přihlásili jen ze zájmu, aby poznali něco nového. Tím je to nové i pro mě. Jsem
spíše zvyklý na trochu zkušenější studenty, kdy
je učím techniku a výstavbu situace, opravuju
detaily a ukazuju, na co si musejí dát pozor, ale
i tady se postupně k těmto základům a schopnostem dobíráme. Setkávání se studenty mě
vždy ohromně nabíjí a jsem rád, že tady mohu
být“ říká Michal. Je tu snad už po dvacáté.
„Od druhé poloviny devadesátých let sem jezdím v podstatě pravidelně, vyučuju i na jiných
festivalech a akcích a vedu rozličné kurzy nejen pantomimy, ale i jiných forem neverbálního
umění, kdysi jsem chtěl být akrobatem – v tom
mi právě pomáhala bývalá slavná gymnastka
Eva Bosáková, do jejíchž kurzů jsem začátkem
devadesátých let chodil, tak znám řadu pohybových technik a postupů, což mně umožňuje
reagovat i na aktuální podněty nového cirkusu,
který teď vtrhl do divadelního dění u nás, a mít
dobrý pocit, že jsem k něčemu.“
Vladimír Hulec
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Nejdůležitější je první dojem

Seminář TP jako Tvůrčí psaní
Seminář Tvůrčího psaní v Zušce se včera konal
teprve druhý den, ale Renému Nekudovi se už podařilo zdejší frekventanty rozpovídat. Nebo že by
se sem přihlásili obzvláště vstřícní lidé? V každém
případě jsou to bezpochyby lidi, kteří komunikovat
chtějí, a světe div se – polovina z desíti frekventantů
jsou mladí mužové.
Takové sešlosti ovšem stačí jen malá třída, je to takové komorní posezení
u stolečků… Samozřejmě, v semináři se hlavně
povídá, ale také hodně přemýšlí (a podle lektora
jsou seminaristé ochotní věnovat se i psacím domácím úkolům). Je to prostě hra nejen s češtinou,
což je mi v dnešní době esemeskové cestiny nesmírně sympatické, ale zároveň hra rozvíjející fan-

dotvářet si postavu podle své fantazie. Někdy právě jednoslovná přímá charakteristika může ovlivnit nastálo a někdy nepříznivě celkový dojem.
A než se bude mluvit postavách , je tu ještě
jedno cvičeníčko. Napadlo vás někdy, co vám
o domácnosti nebo o jednotlivci může říci třeba
LEDNIČKA? A už z řad seminaristů lítají nápady jeden za druhým: z komfortní nebo naopak omšelé
levné ledničky můžete vyčíst sociální statut rodiny,
z její výzdoby magnetkami leccos o zvycích uživatelů, z obsahu, jde-li o single domácnost nebo
velkou rodinu, o člověka spořivého nebo naopak
rozhazovačného gurmána, zastánce zdravé výživy,
alergika, alkoholika, či mamánka. Člověk se tahle
naučí zajímavým způsobem vnímat i docel obyčejné předměty denního využití.
Zkrátka, v tomhle semináři je zaručeno, že malé
šedé buňky se řádně procvičí…
tazii a tvořivost. Každý den je tematicky zaměřen
na určité téma – v neděli to například byly postavy. A ty je potřeba dokonale poznat, ohmatat
si je ze všech stran. René upozorňuje, že je důležité, v jaké situaci postavu poznáváme, jaký je
tedy první dojem (ten je nejdůležitější!) Jiná bude
pochopitelně situace, jestli postava zrovna kupuje
rohlíky v samošce nebo
zachraňuje svět. V Hollywoodu prý dokonce
mají samostatné oddělení
a odborníky na to, jak napsat postavu, aby udělala
na diváky – či čtenáře – co nejlepší dojem resp.
aby byla zapamatovatelná. Dále je důležité, jakým
způsobem postavu popíšeme, jak získáme onen
kýžený „balík informací“. Mnohdy se o postavě
dozvídáme zprostředkovaně, z nepřímého popisu,
a to povzbuzuje fantazii čtenáře. Může dedukovat,

Proč jste se přihlásili do tohoto semináře?
Karolína: Abych znovu rozvíjela svoji kreativitu
/ Mikuláš: Abych nalezl novou inspiraci a doplnil
mezeru ve vzdělání v oboru scenáristiky / Mája:
Chtěla jsem se dozvědět něco více o teorii psaní
/ Honza: Vždycky jsem chtěl zkusit tvůrčí psaní / Kristýna: Aby mě začalo psaní opět bavit/
Václav: Dobré reference na lektora Touha naučit
se řemeslo / Lenka: Nová zkušenost – hra / Martin: Z jakého úhlu rozvíjet své tvůrčí psané a jeho
úroveň – takový je můj cíl a meta. / Jitka: Chtěla
jsem se naučit strukturu psaní a nové pohledy
na text jako takový / Jakub: Osvěžit si vlastní
psaní, dostat se do tvořivého kolektivu a získat nové náhledy, zjistit si více z teorie, dostat
se z tvůrčí krize (funguje to).
Jana Soprová
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O tom, jak Pavel s Honzou
dostali za úkol udělat rozhovor sami se sebou…
vůrčí dvojice v amatérských
T
kruzích už značně profláknutých Pavla a Honzy (ano je to Skála

a Mrázek) se po loňském semináři
PPP a společném projektu Její
pastorkyňa rozhodli následovat vzor
jiných velikánů JH (jako např. Milan
Schejbal) a dát dohromady tým
seminaristů, kteří budou ochotni
s nimi pobývat nejen jeden týden,
ale průběžně se vracet několik let…
Zde je výsledek.

Honza: Mluvil bych o tom, že to má být na tři
roky, o tom proč to děláme, byl bych vtipnej, ale
ne moc…
Pavel: Já bych byl vtipnej hodně… když už nás
to nechala Jana Soprová napsat, tak ať si to užije.
(Hledě do mobilu) Máme stříbrnou medaili!
Honza: Jakože my dva?
Pavel: Ne, Vondroušová, vole. Ale pojď Honzo
zpátky k věci – proč jsme se to rozhodli dělat.
Jako spolu…
Honza: No, to jsi mi tehdy nabídnul, jestli ti nechci dělat asistenta, protože Julínek ti to dovolil.
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Pavel: To si pamatuju. Ale od začátku jsi přece
byl kolega a ne asistent.
Honza: No, kdyby to tak nebylo, tak by to moje
ego nedalo.
Pavel: No, a že jsme se s těma egama museli
srovnávat – viď? Taková zpověď…
Honza: Byly chvíle velkých eg.
Pavel: Jako vajíček… A já vajíčka nejím. I když
koule na to, abychom do toho šli, jsme měli velký.
Honza: Přesto se nám povedlo najít společný styl
práce, na které jsme postavili i inscenaci. V čem ti

přišlo, že se ta práce posunula od semináře k inscenování?
Pavel: Že jsme víc volnější, svobodnější – jako
tandem jsme narazili na plno překážek, ale vždycky jsme chtěli najít nějakou cestu, která nás vedla
dál. Si myslím já, můžeš říct, že ne, ale zkus si to!
A cestu pořád hledáme. PROCES je pro nás cestou.
Chceme to dělat vždycky trochu jinak. A Honzo, jak
to máš ty – myslíš si, že jsme se někam posunuli?
Nemyslím tím ze Stovky do Tritonu, nebo ze Stovky na seminář. Ale lidsky? A profesně?
Honza: Hele, i kdyby to bylo celé jenom trápení,
tak by nás to stejně někam posunulo. Ono to nebylo trápení. Podle mě jsme se posunuli jak lidsky,
tak profesně.
Pavel: Hezky ses to naučil.
Honza: Já budu pokračovat, jako bych to neslyšel. Protože po práci s tebou mám pocit konkrétních výsledků…
Pavel: Produktů!
Honza: Nepřerušuj, nebo to zapomenu. …Díky
kterým se teď cítím být pevný v kramflecích při
vstupu do toho tříletého semináře.
Pavel: Mi povídej, si mě naučil víc než na DAMU.
Honza: Líbí se mi, že jsme zase na začátku, že už
jsem připravený na obtíže, který můžou přijít.
Pavel: A přijdou.
Honza: Cítím relativní jistotu, že vznikne něco,
co nás zase posune.
Pavel: A snad i frekventanty.
Honza: Snad.
Pavel: Honzo a bude teda ten produkt? Představení na konci tříletého kurzu? Jestli bude, tak ti
tam nechám i ty tvoje polský metody.
Honza: Jestli mi tam necháš polský metody, tak
bude.
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Právě před 30 lety
došlo k programové proměně Jiráskova Hronova
činoherního a hudebního divadla, nebyl by problém takové místo nalézt.
Auditorium organizačního štábu jsem přitom
ujišťoval v tom, že jsem poslední, kdo by tradici
Jiráskových Hronovů chtěl přerušit. Že vím, jak
se těžce buduje a lehko pohřbívá, a že právě proto
přicházíme s návrhem, který by věhlas Hronova
posílil. Navzdory tomu jsem byl osočen z neúcty
k hronovské tradici, z neomaleného jednání etc.
Členka organizačního štábu paní Prouzová mi to
vmetla do tváře na místě a několik let mne ani nepozdravila. Nicméně, ten výbuch, který mé prohlášení způsobil, vedl při dalším jednání k úspěšnému konci. Myslím, že se o něj zasloužili především
starosta Miroslav Houštěk a Lenka Lázňovská.
Z Hronova jsme odjeli se souhlasem vyhlásit přehlídku jako mezidruhovou a podpořit ji vydáním
ministerského statutu. Ten podepsal tehdejší ministr kultury Milan Uhde. Od roku 1991 se tak
Jiráskův Hronov stal programově mezidruhovou
přehlídkou amatérského divadla.
Milan Strotzer

Do roku 1990 byl Jiráskův Hronov přehlídkou
činoherního amatérského divadla, od roku 1972
byl přitom střídavě přehlídkou celostátní s účastí
slovenských souborů a v lichých letech národní,
občas s účastí zahraničních souborů. Nutno podotknout, že od roku 1987 se v programu přehlídky
začala objevovat tzv. studijní představení, která
vybočovala z vymezení činoherní přehlídky, v roce
1990 jich už bylo daleko více, než obsahoval hlavní program. Nazrál tak čas k přehodnocení poslání
Jiráskova Hronova. Odborná rada IPOS-ARTAMA,
v níž byly zastoupeny
i všechny zájmové organizace amatérského divadla,
doporučila po vzoru Scénické žatvy v Martině, realizovat hronovský festival
jako přehlídku mezidruhovou a také vytvořit podmínky pro vznik samostatné národní přehlídky činoherního a hudebního divadla, kterou se od roku
1992 stala Divadelní Třebíč. Nikdo z navrhovatelů
nepochyboval o tom, že Jiráskův Hronov je díky
své tradici tím nejvhodnějším místem pro uskutečnění střechové přehlídky, divadelní žatvy.
Realizace tohoto záměru nebyla myslitelná
bez souhlasu pořadatelského místa. Čas ubíhal
a na přípravu Jiráskova Hronova v nových intencích nebylo mnoho času. Byl svolán první organizační štáb. Jel jsem na něj do Hronova v roli novopečeného oborného pracovníka ARTAMA spolu
s Lenkou Lázňovskou, která mne cestou varovala,

že jednání nebude jednoduché. Nevyvedlo mne to
nijak z míry, měl jsem za sebou bohatou praxi s organizováním přehlídek ve Středočeském kraji. Inu,
jednání to nebylo opravdu jednoduché. Na hronovské radnici se sešel asi patnácti až dvacetičlenný organizační štáb členěný do různých komisí,
složený převážně z místních občanů. Předsedal
mu tehdejší starosta města Ing. Miroslav Houštěk.
Námi tlumočený návrh, realizovat Jiráskův Hronov
jako mezidruhovou přehlídku všech druhů a žánrů
divadla včetně příbuzných scénických druhů, narazil na nepochopení.
Hronovští měli představu
o jiné koncepci. Takové,
která by obnovila tradici Jiráskových oslav, v nichž
by dominovalo uvádění her slavného rodáka.
Na otázku, kde vzít kvalitní inscenace těchto her,
neexistovala odpověď. Po mnoho minulých let
se takové objevovaly jen sporadicky. Padla i úvaha
o tom, že by se nastudování mohli ujmout vyspělé
soubory na základě společenské zakázky. Rozproudila se nekonečná diskuse o budoucí podobě festivalu, v níž dominovaly názory prosazující zachování statusu quo. V jisté chvíli jsem si dovolil vyslovit
návrh, aby hronovští organizovali svou přehlídku
nadále dle svých představ, s tím, že se na ní podílet nebudeme a vyhlásíme výběrové řízení pro
konání vrcholové mezidruhové přehlídky amatérského divadla na jiném místě. Jak ukázalo následné výběrové řízení pro konání národní přehlídky

Ráno bylo ještě cítit po vínu
Ráno bylo ještě cítit po vínu
Hořce a omamně
Zase se smáli
Modrejm jazykům
Vždycky to tak bylo
Ráno bylo ještě cítit po vínu
Spát šli nemytí
Do bílejch peřin
Oblečení naházený
Na hromádce
Uprostřed toho
Náhradního obýváku
Ráno bylo ještě cítit po vínu

Ve dveřích štěkaly vysavače
A vozík drkotal
Zbývající vteřiny
Posledního okamžiku
Ráno bylo ještě cítit po vínu
A pak, v deset
Zabouchli jednosměrný dveře
A na prostydlým, cizím náměstí
Najednou místo lásky
Jen levný kafe z kelímku
Který, když vypiješ
Musíš odejít

Eva Suková
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Lucie Peterková: Kdysi jsem byla enfant terrible
Rozhovor s herečkou, zpěvačkou a moderátorkou úvodních ceremoniálů Jiráskova Hronova.
Jako rodačka z nedalekého Náchoda máš
do Hronova blízko. Spočítáš, kolikrát ses zúčastnila Jiráskova Hronova? Kdy to začalo?
No, vlastně to úplně přesně nevím. Ale myslím,
že moje první aktivní účast byla v roce 1995,
možná už 1994. Bylo to v roce, kdy jsme na Hronově hráli s Náchodskou divadelní scénou Tylovu
Tvrdohlavku, klasicky v předvečer oslav. To jsem
poprvé „ochutnala“ festivalové publikum. Bylo
mi nějakých 13–14 let a Hronov jsem znala jako
malé město plné tátových známých a přátel. Ten
neobvyklý čilý ruch všude kolem mě okouzlil. Už
tenkrát jsem vnímala, že Hronov při oslavách je
úplně jiný než v běžném roce…
Jsou některé Hronovy, které ti obzvlášť utkvěly
v mysli? Čím?
Jéééééé, to by bylo na román! A možná i na několikadílný…
Na začátku jsem si pamatovala vždycky nějakou
situaci, hlášku, nebo téma, které rezonovalo, a dokázala to propojit s ročníkem. Ale poslední roky už
mi to celé splývá, takže oblíbené lidi si pamatuju
výrazné situace taky, ale už nedám dohromady
roky, kdy se co odehrálo. Moc ráda ale vzpomínám na všechna hraní před nekompromisním
festivalovým publikem, na poznávání osobností,
které fandily a fandí (nejen amatérskému) divadlu.
Třeba když mi legendární dramaturgyně a lektorka Jarmila Černíková-Drobná jednou pomáhala
měnit gumu u auta. Bylo mi asi devatenáct, ještě navlhlej řidičák, bráchovo auto a píchlé kolo…
A pak se zjevila s berlemi vzácná Jarmila, a aniž by

hnula prstem, dobrými a přesnými radami mi pomohla kolo vyměnit, opřená o své berličky… Nebo
ten pocit pýchy, když mi teatrolog František Černý
po představení Emigranta v roce 2000 vysekl poklonu… Milovala jsem taky tu ohromnou týmovost
lidí v Jiráskově divadle, techniků a lidí kolem administrativy, prostě těch „domácích“. Moje srdcovka
byl ročník 80. ve žlutých a fialových barvách, kdy
se Marcela Kollertová stala takovou naší královnou
a já byla její věrný šašek. Byla to hra sice trochu
dovnitř, ale nakonec moc hezky lezla i ven mezi
festivalové návštěvníky. Spoustu historek nemůžu
ani zmínit, protože se to nehodí do seriózního periodika. Třeba když se zašlo na nevinnou návštěvu
do Hororu a noc pak byla dlouhá :-D. A nesmím
a nechci zapomenout na každoroční festivalový
dýchánek s panem režisérem Houšťkem. Pravidelně jsme se sešli někde na kávu, víno nebo whisku
a několik hodin jsme si povídali. Tuhle konstantu
narušil až jeho loňský odchod…

Jako moderátorka JH ses setkala s několika ministry či jejich zástupci. Kdo z nich byl pro tebe
nejzajímavější?
Kupodivu musím říct, že od dob ministrování
legendárního Pavla Dostála do Hronova žádný ministr kultury pravidelně nejezdil. Když přijel někdo
z ministerstva, byli to vlastně jen poddaní, plnící
svou pracovní povinnost. Nebo jsem je tak alespoň vnímala. Ale co se týká pana Dostála, on byl
opravdu jiný. Mezi "festivaláky" zapadl a rozhodně
nepůsobil jako papaláš. Pamatuji si, že jsem jeden

rok dělala něco jako hostesku a měla na starosti
uvádění VIP hostů do jejich lóží. Spolu se dvěma
kamarády (a k velké nelibosti pana Houšťka, který
tehdy Hronov starostoval) jsme právě pana ministra Dostála před představením vedli chodbami
divadla, vybaveni kuličkovými pistolkami a „čistili
prostor“. Pana ministra to evidentně bavilo jako
nás, protože pochopil, že jsme jen pubertální „Výtečníci"... To bylo super.
Patřila jsi k herečkám, které zde účinkovaly pravidelně v inscenacích v režii Miroslava Houšťka,
který zemřel loni právě v době Jiráskova Hronova. Jak na něj vzpomínáš?
No, vlastně pořád. Fakt. Pro mě se Hronov jeho
odchodem změnil. Potemněl. Prostě mi odešla moje
legenda. Člověk, který mi umožnil přerod z rozjívené
holky – skorokluka – v dívku a posléze i ženu… Zní
to sentimentálně a asi i pateticky. Ale on byl opravdu mou velkou ikonou. On mě připravoval na hereckou školu, spolu jsme se radovali na náměstí před
tehdejší obuví, když mi přišel dopis o přijetí, on mi
vyčítal moje ježdění na motorce, kuličkové pistole,
on se mnou vedl dlouhatánské diskuse o životě, divadle, knížkách… A byl to on, kdo mi postupně dával
krásné role se slovy: „V tomhle tě chci vidět.“ Cítila
jsem jeho přízeň, i když byl často dost příkrý. Chválil málokdy a neadresně. Ale bylo poznat, když byl
spokojený. Milovala jsem ho a teď, pokaždé když
vjíždím na hronovské náměstí, dívám se smutně
k jejich oknům, myslím na jeho ženu Martu a vím,
že už nic nebude jako dřív…
Která z rolí ti nejvíce utkvěla v paměti? Která role
tě nejvíc potrápila, a která naopak přinesla nejvíce
radosti?
Na to asi neumím odpovědět. Protože každá role
přišla v jiné době. A vždycky asi přesně ve správném
vývojovém stádiu. Já mám sklony k sentimentu, takže
ráda vzpomínám na Lenorku z Emigranta, na Soňu
ve Strýčkovi Váňovi a hodně i na Lízu Curryovou v Obchodníkovi s deštěm. To ve mně doopravdy zapršelo!
Moc mě těšila i Vojnarka. Na druhou stranu mě vlastně
těšily i komedie. Jsem veselá bytost a baví mě bavit,
takže Líza v Pygmalionu, nebo Anděl v Hrátkách s čertem byly taky krásný role… S panem Houštkem bych
ale klidně a ráda hrála i „panínesuvámpsaní“.
My, kdo příliš neznáme místní poměry, nedokážeme přesně identifikovat, jak to bylo se spoluprací Hronova a Náchoda v oblasti amatérskodivadelní. Jen tuším, že v centru stojí Náchodská
divadelní společnost… Můžeš se pokusit ta spojení nějak objasnit?
No, nevím, jestli odpovím na to, na co se ptáš, ale
okolo Hronova byly silné herecké soubory (Červený
Kostelec, Náchod, Police nad Metují). Pan Houštěk si
navíc mnohé z herců „vychoval“ v někdejším Studiu
mladých, a tak pro něj bylo snadné je oslovit, když
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mě absolutně není. Úplně jsem vnitřně shořela.
Jsem bavič a komediant, takže mi ta role veřejnoprávního novináře vlastně vůbec nešla… Rovnováhu už ale získávám zpět v Muzeu východních
Čech v Hradci Králové. Fyzicky šlo o přesun „jen“
přes řeku Labe, protože obě budovy jsou od sebe
na dosah, ale mentálně je to úplně jiný vesmír! Dělám teď tiskovou mluvčí a propagaci, což mě moc
baví. Ale kdo kdy byl členem rozhlasové rodiny, ten
ví, že je to vášeň na celý život. Tak se třeba k mikrofonu časem někdy vrátím. To nevylučuju.

vznikaly větší projekty, nebo když potřeboval doplnit
domácí soubor chybějícími typy. Takže nejen Náchod,
ale i okolní soubory umožňovaly poskládat skvělé manšafty a pouštět se, řečeno politicky, do větších akcí.
Na JH ses představila ve velmi rozmanitých
rolích – ať už jako herečka amatérského souboru, jako moderátorka a glosátorka, jako zpěvačka skupiny 6 NaChodníku. Zapomněla jsem
na něco? Která z těchto „rolí“ ti momentálně
sedí nejlépe?
Myslím, že jsi vyjmenovala všechno. Možná jsem
ještě kdysi byla enfant terrible, ale už jsem snad
dozrála :-D. Momentálně jsem vděčná za roli zpívající héééérečky. S NáChodníky na Hronovy jezdíme
moc rádi. Je tu naše publikum, chápavé, vnímavé,
domácí. Jako herečka jsem na jevišti stála v roce
2018 a trochu se bojím, že to bylo naposled…
Určitě je zajímavé zmínit, že v podstatě celá
vaše rodina se pravidelně JH účastní, a je důležitou součástí zákulisí. Maminku potkávám v zákulisí Jiráskova divadla, bratr kromě hraní v kapele
před pár lety natáčel videorozhovory s osobnostmi JH. Jak se celá vaše rodina k amatérskému divadlu dostala?
Hele, asi nějak samovolně. Když jsem se stala
divadelně Hronovákem, bylo mi asi patnáct let.
Starší brácha už v té době muzicíroval se svými
Heebie-Jeebies a moderoval, takže měl na divadlo
vazbu spíš přes svoje aktivity. Mamku jsem ale

do Hronova přivedla já. Na to jsem pyšná a jsem
za to ráda. Už hodně dlouho se stará o fundus
a v době korony jí bylo fakt moc smutno, když
do divadla nesměla. Má moc ráda lidi a ty svoje
v Jiráskově divadle obzvlášť!
V průběhu doby jsi nejen vystudovala hereckou
školu a pravidelně hrála na scénách celého Východočeského kraje, ale delší dobu jsi pracovala v Českém rozhlase v Hradci Králové. Co děláš teď?
Rozhlas jsem opustila, protože jsem se nejprve
musela přesunout od moderátorského mikrofonu
ke zpravodajskému a tam jsem zjistila, že to pro

Co připravuješ v umělecké oblasti?
Hahaha. To zní tak vznešeně! :-D Přiznám se,
že od začátku pandemie vlastně už nic cíleně
nepřipravuju. Prostě jen tak jsem, snažím se užít
si každý den, vídám se s přáteli a víc vlastně nechci a ani nepotřebuju. Navíc s mými NáChodníky
pořád moc hezky tvoříme, chceme jít letos točit
čtvrtou desku. Moc mě baví i spolupráce s Police SymphonyOrchestra, to je moje veliká vášeň
a radost. … A kdyby se časem objevilo nějaká role,
třeba bych se zase vrátila na jeviště i herecky, Jo,
to by bylo prima.
Pozn. Koncert skupiny 6NaChodníku bude dnes
2. srpna od 18 hodin na hlavní scéně v Parku Aloise Jiráska.
Jana Soprová

Vážený pane profesore,
všichni jsme nahraditelní. A pak je hrstka lidí,
kteří nahraditelní nejsou. A Vy k nim, bez diskusí, patříte. A to nejenom proto, že neznám jiného
divadelníka (teatrologa), který by tak miloval a rozuměl jak divadlu profesionálnímu, tak amatérskému, chcete-li ochotnickému. V obou těchto oblastech jste měl právem respekt, autoritu i obdiv.
Nejednou jsem slyšel,
ať už v profesionální či
amatérské divadelní šatně větu Je tady Císař...
Znamenalo to vrcholnou
pohotovost na všech frontách a zároveň čest,
že jste dané představení navštívil.
Nerad bych tady vyjmenovával všechny divadelní
aktivity, při kterých jsem se s Vámi vídal a občas
měl tu čest s Vámi zasednout v některých z amatérských porot. Moc si toho vážím. Také tu nemůžu
vzpomínat na všechny historky, které jsem s Vámi
(a samozřejmě nejen já) zažil. Vzpomenu jen
na sázky, které jsme v učebně DAMU se spolužáky
uzavírali, která že z deseti cigaret, které jste měl
při přednášce rozkouřené, podpálí učebnu, nebo
jak jste na přehlídce ve Vysokém nad Jizerou bravurně odzpíval a odtančil (sic!) árii z operety Netopýr, ke které jste měl více než vřelý vztah, anebo
na to, jak jste mě seřval jako nejmladšího lektora

za pozdní příchod na představení na skvělé přehlídce Inspirace, kterou pořádala Vaše žena Mirka
v Ústí nad Orlicí. Přičemž jsem za tento pozdní
příchod vůbec nemohl, neboť jsme čekali dlouhou
dobu v autě před hotelem na jednu naši kolegyni.
Dlouho to ve mně bylo jako v koze a jsem rád,
že jsme si to mnohem později vysvětlili. Neboť
představa, že si myslíte,
že nemám úctu k amatérskému divadlu, byla pro
mě naprosto nepřijatelná
a styděl bych se za to.
Vám a profesoru Jaroslavu Vostrému jsem ohledně divadla vděčný za všechno. Vy dva jste kormidlo mého divadelního uvažování otočili o 180 stupňů a díky vám dvěma jsem pochopil, že studium
divadelní tvorby může být radost a že na hodiny
strávené ve škole se člověk může těšit.
Milý pane profesore, nikdy na Vás nezapomenu.
I charakteristická dikce Vašeho slovního projevu,
podle které jste byl poznat kdykoliv a kdekoliv,
mně bude chybět. A to hodně. A vím bezpečně,
že nejsem sám.
Váš
Milan Schejbal, režisér a pedagog, umělecký
šéf Divadlo A. Dvořáka Příbram
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Putování po hronovském kraji
Pondělí 2. 8. 2021
Hlavní program
14.00 a 16.30 Sál Josefa Čapka 85´
Divadlo V.A.D., Kladno
Úl
15.00 a 17.00 a 19.15 Myšárna 40´
Brambůrky, Most
Cvičme v rytme
16.15 a 20.30 Jiráskovo divadlo 140´ (P)
Divadlo RADAR/Hrobeso, Praha
Adéla ještě nevečeřela
20.00 Sál Josefa Čapka 120´(P)
Divadlo poPUD, Brno
Na troskách civilizace – Doprovodný program

edakce Zpravodaje mě letos
R
požádala o osm turistických
výletů do okolí Hronova. O mně

se totiž ví, že jsem kromě divadla
též milovníkem pěšího máchovského
putování po kraji, k němuž mě za ta
léta, co jezdím na Jiráskův Hronov,
poutá velká láska. Je to kraj zádumčivý, hlubokých lesů, stolových
hor, skalnatých zákoutí, zázračných
studánek, po němž je rozeseto mnoho skromných i okázalých skvostů
barokní architektury. A také kraj
prostoupený literárním odkazem
minulosti. Stojí za to se po něm
porozhlédnout a objevit jeho krásu.
Radmila Hrdinová

Doprovodný program
9.00–12.00 před rodným domkem A. Jiráska
Přijďte si vyzkoušet, jak se obraz tvoří
Dílnička navazuje na výstavu Jakuba Truhláře:
Šablony, příběh obrazu vrstva za vrstvou
10.00 Knihovna E. Hostovského
Hronovské (nejen) čapkování
s Hasanem Zahirovićem – literární vycházka
13.00–14.00 náměstí Čs. armády
Festivalové minuty
14.30–14.45 náměstí Čs. armády
Kejklířská romance Chůdadlo, Stráž nad Nežárkou
15.00–16.00 park A. Jiráska – hlavní stage
Improvizovaná pohádka 20 000 židů pod mořem
16.00–16.50 náměstí Čs. armády
Morena Divadlo Nabalkoně, Olomouc
16.30–17.10 park A. Jiráska – malá stage
Rusalka od Vydří řeky Kolonie z.s., Praha
18.00–19.00 6 park A. Jiráska – hlavní stage
NaChodníku – koncert
19.30–21.05 park A. Jiráska – malá stage
O ženách a mužoch
Ľupčianske netradičné divadlo LUNETRDLO
21.05–22.00 park A. Jiráska – malá stage
Poslední léto se židy 20 000 židů pod mořem
22.30–23.30 park A. Jiráska – hlavní stage
Maniac – koncert
23.30–00.15 park A. Jiráska – malá stage
OKD – Oba konce duhy – koncert

Vydejte se na cestu z Police nad Metují, případně z Hlavňova, kam dojedete autobusem. Odtud
vystoupáte po červené do Kovářovy rokle, kde vás
okouzlí skály všech tvarů, uprostřed s Mariánskou
jeskyní. Nahoře odbočíte vlevo k Dientzhoferově
slavné kapli Hvězda, kde se lze i občerstvit (z Police cca 5 km). Od Hvězdy se vraťte po červené
opět vpravo a užijte si úchvatný výhled na kamenné město ze Supího hnízda (702 m). Pokračujte
po hřebeni 1 km k rozcestí U Pánovy věže, odkud
se po žluté vrátíte do Hlavňova, případně až do Police (5km). Kdo si chce užít celý hřeben Broumovských skal, ať pokračuje po červené až na rozcestí
Nad Slavným (3 km) a vrátí se do Police po žluté
přes Suchý Důl (5 km). Z krásných skalních útvarů
se vám bude točit hlava až do rána.

Babiččino údolí
Potomci Barunky Panklové
na triku vyšité Punk love
zakládaj na jedné z lávek
festival Viktorčin splávek

Pohled z Hvězdy.

Eva Suková

Jiráskův Hronov
Den třetí
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Nejen o rodině
Čapkových
I v letošním roce nabídne Knihovna Egona Hostovského v Hronově pár zajímavých akcí. Dvě
z nich jsou spojeny s literární tradicí Hronova, především s bratry Čapkovými, a průvodcem bude
velký znalec dr. Hasan Zahirovič. 2. srpna od 10
hodin (sraz před knihovnou) s odehraje procházka
po Hronově zaměřená na rodinu Čapkových, ale
i na další slavné zdejší literáty minulosti. Hned
následující den od 17 hodin proběhne v knihovně přednáška Zákulisí hry RUR, která je věnována
100. Výročí uvedení této hry, která proslavila Karla
Čapka po celém světě.
red

dyby chtěl být člověk s kažK
dým vždycky zadobře, musel by často jednat proti svému
svědomí a přesvědčení. A ještě
by to ničemu nepomohlo.

A. Jirásek

Kresba: Hana Voříšková
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Putování třetí: Kovářovou roklí na Hvězdu

