BŘREZEN
2017
ČERVEN 2017

Stanislav

Zindulka

hraje v Birinského Tanci bláznů
a slaví 85. narozeniny. Blahopřejeme!

PREMIÉRA
Leo Birinski

TANEC BLÁZNŮ
(Narrentanz)

To by tak hrálo, abychom u nás do zítřka nesvedli revoluci.

Premiéra 21. dubna 2017

Překlad: Vincenc Červinka
Úprava a režie: Ladislav Smoček
Dramaturgie: Vladimír Procházka, Roman Císař
Scéna: Hans Hoffer
Kostýmy: Ladislava Koukalová
Korepetice: Valentina Shuklina
Hrají: Petr Nárožný, Marika Procházková, Pavel Kikinčuk,
Nela Boudová, Jaromír Dulava, Dana Černá, Ondřej Vetchý,
Stanislav Zindulka, Vladimír Kratina, Lucie Žáčková, Petr
Burian, Matěj Dadák, Honza Hájek, Lada Jelínková, Petr
Meissel, Otmar Brancuzský, Tomáš Jeřábek nebo Mojmír
Maděrič, Václav Šanda, Zdeněk Vencl.

ANEC BLÁZN

STANISLAV
ZINDULKA

slaví 5. května 85 let.
Srdečně gratulujeme!
B. Ahlfors: Iluzionisté (režie J. Zindulka, Divadlo Dialog Plzeň 2017)

M

G. Hauptmann: Před západem slunce (režie L. Smoček, 2013)

S

táňo,
tak bych Ti měl napsat něco hezkého k Tvému životnímu jubileu.
Jsi můj kolega, a nejen z divadla, ale také soused od hereckého stolku. Myslím, že my dva si už nic vysvětlovat nemusíme.
Někdy stačí pohled a člověk ví, že ten druhý také ví. Chci Ti říci,
vlastně napsat, že jsem rád za ten velký kus hereckého života,
který jsem prožil s Tebou, že jsem měl to štěstí poznat zblízka
kolegu z té opravdu „staré herecké školy“, že pro Tebe schůzka
v 9.00 je prostě v 9.00 a ne v 9.15 nebo v 11.00, že co slíbíš, to
že platí, že když do nějaké práce jdeš, tak vždycky naplno, a hlavně, že když něco děláš, tak si na to vždycky uděláš čas, a to
nejen kvůli svojí přípravě, ale také proto, aby Tvůj partner ve
hře netrpěl, že místo s hercem zkouší s nápovědkou, i když naší
Irenku máme rádi oba.
Za tohle za všechno – a oba víme, že už to bohužel dávno není
samozřejmostí – jsem Ti chtěl moc poděkovat. Snažím se o totéž
celý svůj život a vím, jak je to někdy těžké. No a to zdraví a ještě
pár dobrých rolí Ti přeji samozřejmě taky.
S úklonou

Tvůj Petr Nárožný

ilá česká divadelní kulturo!
Jsem hluboce přesvědčen, že máš dobrý důvod k radosti. Neb
pan Stanislav Zindulka slaví osmdesáté páté narozeniny. A to
nikoliv v křesle, obklopen vzpomínkami na svou hereckou kariéru. Slaví je zavalen hereckou prací. A to je pro Tebe vskutku
dobrá zpráva.
Pana Stanislava Zindulku znám už více než jednapadesát let.
Od svého narození. Ono není divu, když je to můj táta. A když
tak vzpomínám na všechny ty společně prožité zážitky, uvědomuji si, že slova „otec“ a „herec“ mi dočista splývají v jeden celek.
Mé dětství provázela jeho bezbřehá a klukovsky čirá fantazie,
která se dokáže radovat ze střípků každodennosti, když v nich
nachází neopakovatelnost a laskavost skutečné lásky k životu.
A tak v naší pračce bydlel jezevec, na rodinných výletech jsme
mohli s bratrem spatřit stín velkého šedého vlka a půda domu
v Jilemnici, kde tatínek vyrůstal, byla neprobádaným územím
plným tajemství, která rozbuší dětské srdce vědomím prožívaného dobrodružství. Fantazie se stávala skutečností.
A to je, myslím, i podstata tátova herectví. Jeviště je pro něj
velké dětské hřiště zvané svět. Nikdy na své pouti životem
neztratil onen čirý jasnozřivý pohled dětství, které není zatíženo
civilizačním a společenským balastem. Dětství, které (pokud je
šťastné) věří v dobrotu a laskavost. Ne ne, to není naivita. Je to
oslava života v jeho pravé podstatě. Jako daru, kterého bychom
si měli všichni vážit a bránit ho do roztrhání těla.
Tato láska k životu se u mého tatínka přetavila v lásku k divadlu,
neb divadlo pro něj není jen obrazem života. Je to život sám.
A této skutečné, nesobecké lásky by sis, milá divadelní kulturo,
měla hluboce vážit. Nemohu se totiž zbavit dojmu, že se v našem
světě, který se tak zoufale honí za mediálním a komerčním
úspěchem, stává stále vzácnější. Že svoboda tvorby je ohrožena našimi vlastními ambicemi. Že více než o životě vyprávíme
na divadelních prknech o vlastní originalitě. Že v touze po úspěchu nepředkládáme divákům obraz světa a člověka v něm, ale
pouze obraz tvůrce obrazu.
A proto gratuluji především Tobě, česká divadelní kulturo. Gratuluji Ti, že máš ve svých řadách tak dlouhá léta jednoho ze svých
rytířů. Stále skromného, pokorného, pracovitého a odvážného.
Rytíře, který se nebojí vydat se i na neprobádaná území, rytíře
s širokým srdcem, otevřenou a stále dychtivou myslí, která je
provázena zkušeností z mnoha bitev. Rytíře, který pevně stojí
v šiku zvaném poctivost a láska k divadlu.
Jakub Zindulka

Doušky
Blahopřejeme k narozeninám EMÍLII VÁŠÁRYOVÉ.
„V životě mě přitahují činy.
Ani ne tak výsledky těch
činů, jako samotný fakt
vnitřní síly, s níž se někdo
rozhodl něco uskutečnit.
Fakt, že Hillary první vystoupil na nejvyšší horu světa,
mě tak nepřitahuje, jako
skutečnost, že tam šel.“
Emília Vášáryová (1983)

B.-M. Koltès: Návrat do pouště
(režie R. Polák, 2000)

Přejeme vše nejlepší k sedmdesátinám OLDŘICHU VÍZNEROVI
a k 55. narozeninám VLADIMÍRU JAVORSKÉMU.

Dovolte, abychom Vás pozvali 31. května na poslední představení komedie Carla Goldoniho IMPRESÁRIO ZE SMYRNY.
V režii Ladislava Smočka měla premiéru v říjnu 2004 a derniéra
bude 190. představením.

Ö. von Horváth: Povídky z Vídeňského lesa (režie L. Smoček, 1981)

A. P. Čechov: Lesoduch
(režie I. Krobot, 2000)

18. června Vás můžeme pozvat na 150. reprízu inscenace hry
Miroslava Krleži LÉDA (Manželskonemanželská povídka).

5. dubna zemřel fotograf JAN MALÝ.
Spolu s Jiřím Poláčkem a Ivanem Luttererem byl autorem unikátního fotografického cyklu Český člověk, dokumentujícího portréty Čechů a Češek od roku 1982 k dnešku. V Činoherním klubu
vystavoval v letech 1979 a 1980, v 90. letech vytvářel fotografie
k plakátům a v roce 2003 nafotil inscenaci Sologubovy Ďáblovy
houpačky.

ÚRYVEK ZE HRY
„Divadlo školou – Škola divadlem“

Niccolò
Machiavelli

MANDRAGORA
Fráter Timotej:
Mnohé věci nám z dálky připadají hrozné,
nesnesitelné, ba ohavné. A když k nim
přijdeš blíž, ukáže se, že jsou zcela
lidské, snesitelné a důvěrně blízké. Proto
také přísloví praví, že horší je strach
než sama bída. A to je právě náš případ.
Chtěl bych se vrátit k tomu, co jsem říkal
na počátku. Pokud jde o vaše svědomí,
musíte se řídit tou zásadou: Kde je dobro
jisté a zlo nejisté, nesmíte opouštěti
ono dobro pro strach před oním zlem.
Tady máme dobro jisté – totiž že přijdete
do požehnaného stavu a přivedete milému
Pánubohu jednu duši. A zlo je nejisté –
totiž, že muž, který s vámi bude ležet po
těch kapkách, musí zemřít. Neboť najdou
se také takoví, kteří z toho neumřou. Ale
protože ta věc je pochybná, je správné,
aby se pan Mikula nevydával do toho
nebezpečenství. Pokud jde o to, že by akt
sám byl hříchem, to je povídačka, protože
vůle hřeší a nikoliv tělo. Hřích má příčinu
v nelibosti manželově, kdežto vy se mu tím
zalíbíte. Hříšník pachtí po libosti, kdežto
vy pociťujete nelibost. A mimo to u všeho
musíte míti na zřeteli cíl. Vaším cílem
je, abyste zaplnila jedno místo v ráji
a abyste uspokojila svého manžela. V bibli
je psáno o dcerách Lotových, jak měly za
to, že zůstaly na světě samy. I spaly se
svým otcem. A protože jejich úmysl byl
dobrý, nezhřešily.
Přísahám vám při této posvěcené hrudi,
vzácná paní: Poslechnete-li v této věci
manžela, nezatížíte tím své svědomí o nic
více, než kdybyste pojedla v pátek masa.
A to je hřích, který smyje svěcená voda.

Neděle 4. června / 18:00

Gymnázium Nad Alejí / Dramatický kroužek
HAMLETOVSKÉ VARIACE // VARIACE NA HAMLETA

William Shakespeare: HAMLET

Vedoucí dramatického kroužku: Ivana Mináriková / Texty: Natalie
E. Johnsonová a dramatický kroužek / Hrají: Jan Apolín, Rút
Charvátová, Matyáš Rázga, Adléta Hanžlová, Alena Vomlelová,
Kateřina Kohoutová, Anna Jindráková, Silvie Skalická.

HAMLET V LÉČEBNĚ
Hrají: Nikola Šroubková, Ema Šlechtová, Magdalena Lisá,
Matyáš Jakubů, Rostislava Tománková, Václav Suchan,
Jakub Linhart, Anna Blablová, Adéla Konečná, Adam Abdalla.

Pondělí 26. června / 19:30

Divadelní soubor Hamlet při ZŠ Ke Kateřinkám

William Shakespeare:

HAMLET, KRALEVIC DÁNSKÝ
Překlad: Zdeněk Urbánek / Režie, dramaturgie a úprava: Lukáš
Taller / Scéna: Lukáš Taller / Kostýmy: Ivana Ivkovičová /
Hudba: Ennio Morricone / Maskérka: Klára Krejčíčková /
Hrají: Jan Čermák, Alina Tsupyk, Miroslav Záveský, Denisa
Králová, Filip Lang, Marek Milaberský, Richard Čech,
Lukáš Taller, Ludmila Plevková, Jana Jančářová.

Úterý 27. června / 17:00

Gymnázium Jana Nerudy / Divadelní soubor

program | květEN 2017

NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY

4.

Friedrich Dürrenmatt:

Překlad: Jiří Stach / Režie: Filip H. Härtel / Scéna a kostýmy:
Věra Kubíková a kolektiv / Hrají: Kateřina Müllerová, Filip
Řehák, Michaela Břeská, Anh Nguyenová, Tomáš Volný,
Michaela Holubová, Matěj Kotlaba, Tereza Staňková, Johana
Sládková, Barbora Váchová, Alan David, Kateřina Humhalová, Klára Holešovská, Petr Vlček, Štěpán Smoljak, Jakub
Fogl, Daniel Palouš.

Středa 28. června / 19:30

7.

19:30 / Storytelling: Vypravěčský jukebox
„Vyprávíme, co vám na očích vidíme!“ Jen na vás záleží,
co uslyšíte. Tradiční i osobní příběhy, mýty i vlastní trapasy vyprávějí Eva Burešová, Jiří Šmirk, Barbora Schneiderová, Markéta Holá. / Vstupné 100 Kč

9.

20:00 / Život je Šanson
Šansony Zlatky Bartoškové a povídání se zajímavými hosty, tentokrát s neurochirurgem prof. MUDr. Vladimírem
Benešem. / Vstupné 200 Kč

10.

19:00 / Jazzové vzpomínky
Nestárnoucí a nezapomenutelné melodie z oblasti jazzu
a swingu. Hraje Vladimír Jebas.

13.

20:00 / Kytarový koncert: Igor Ruf
Chorvatský kytarista, baskytarista a skladatel působil deset let v chorvatské r´n´r kapele COTA G4. V rámci koncertu zazní skladby od Deep Purple, Elvise Presleyho,
Led Zeppelin, AC/DC, Iron Maiden, Joa Cockera, Carlose
Santany, Doobie Brothers a Survivor.

16.

20:00 / Prague Rhythm Kings
Mladý energický hot-jazzový orchestr zabývající se originální interpretací jazzové hudby 20. a 30. let minulého
století. Členové orchestru jsou absolventi a studenti Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze. / Vstupné 100 Kč

17.

19:00 / Jazz v 19
Hudební večer pro ctitele a milovníky jazzu, swingu,
středního populáru, evergreenů, šansonů a operet. Klavírní recitál. Hraje Vladimír Jebas.

19.

20:00 / Autorské čtení
Autorské texty posluchačů a absolventů Katedry autorské
tvorby a pedagogiky pražské DAMU.

Divadelní soubor Hamlet při ZŠ Ke Kateřinkám

Fan Vavřincová:

EVA TROPÍ HLOUPOSTI
Režie, dramaturgie a úprava: Lukáš Taller / Asistentka režie:
Jana Svobodová / Scéna: Lukáš Taller / Kostýmy: Ivana
Ivkovičová / Hudba: Ondřej Havelka / Maskérka: Klára
Krejčíčková / Hrají: Kristýna Novotná, Jan Šimánek, Richard
Čech, Markéta Zdeňková, Kateřina Bardová, Kateřina
Novotná, Lukáš Petr, Pavel Chromec, Filip Formánek,
Ondřej Fixmer, Sára Pastorková, Magdalena Hagenová,
Natálie Hagenová, Barbora Valešová.

Přehlídka „Činoherní klub uvádí:“ se v květnu připojuje k Týdnu
uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby představením
divadelního souboru OLDstars (Oskar Bábek: TORPÉDO
PRO TEBE), Nejhodnějších medvídků (Wolfgang Lewinski:
POINCARÉHO DOMNĚNKA) a Divadla ŠOK (ŤAPÁKOVCI).

20. – 28. května 2017
TÝDEN UMĚLECKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ
A AMATÉRSKÉ TVORBY
je iniciativa propojující projekt UNESCO
Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění.
http://amaterskatvorba.cz
Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2017
se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

19:30 / Křest nové sbírky Petra Koukala
Ukázky z knihy přečte autor. Spolu s ním knihu pokřtí básník Bogdan Trojak.

25.
29.

19:00 / Procházka mezi synkopami
Večerní setkání a zastavení s hudbou, se kterou je nám
dobře. Klavírní recitál Vladimíra Jebase.
19:00 / Jazzové zastavení
Koncertní pásmo jazzu a swingu, evergreenů, středního
populáru, operet i šansonů. Hraje Vladimír Jebas.

Po celý měsíc se můžete těšit z výstavy grafik Josky Skalníka.

ROZHOVOR
RICHARD
JUAN
ROZKOVEC
Produkce Činoherního léta
a programu Činoherní kavárny

Řekněte nám něco o sobě. Jak dlouho jste v Činoherním
klubu a odkud přicházíte? Jaké jsou vaše záliby?
V Činoherním klubu jsem zatím poměrně krátce. Nastoupil jsem
v prosinci loňského roku. Předtím jsem pracoval téměř tři sezony jako externista pro Činohru Národního divadla, kde jsem se
svými kolegy zajištoval doprovodný program. Také jsem se podílel jako asistent režie na opeře Kouzelná flétna v režii Vladimíra
Morávka ve Stavovském divadle. Jinak stále studuji na katedře
produkce na DAMU. V roce 2016 jsem byl programovým ředitelem studentského festivalu Zlomvaz a v letošním roce jsem
členem dramaturgické rady téhož festivalu. Cítím se dobře ve
společnosti, mám rád dobré jídlo, operu a samozřejmě hlavně
činohru!
Děkujeme za rozhovor

Na rok 2017 poskytuje
Hlavní město Praha Činohernímu
klubu grant ve výši 18.000.000 Kč

Činoherní klub letos poprvé připravuje letní program. Co
od něj mohou diváci očekávat a jaká bude jeho programová
náplň?
Letos připravujeme pilotní ročník. Diváci se mohou těšit na různorodý kulturní program, který nebude složen pouze z divadelních
představení, ale také například z koncertů vážné hudby a promítání záznamů legendárních inscenací Činoherního klubu, aby i ti,
kteří neměli možnost zažít tyto inscenace na vlastní kůži, alespoň částečně pocítili jejich atmosféru přímo v divadle. Zároveň
v těchto chvílích domlouváme workshop komedie dell´arte, který
by se uskutečnil ve spolupráci s česko-italskou organizací Dante
Alighieri. Navíc návštěvníci léta budou moct zhlédnout úspěšné
inscenace nastupující generace mladých umělců z divadelních
škol. Program nebude probíhat pouze v divadle, ale i v Činoherní kavárně, která tak naváže na celosezónní kulturní provoz.
Kdy bude hotový celkový program, aby diváci věděli, na co
si mají udělat čas? A jak bude rozsáhlý?
Během první poloviny května plánujeme vydat programovou
brožuru, ze které se diváci dozvědí, co jednotlivé programy nabízejí a co od nich mohou očekávat. Kulturní letní program bude
probíhat během celých letních prázdnin, ale ne každý večer bude
divadelní sál vytížen. Přece jen je zdravé, když divadlo v létě
chvíli odpočívá.

Činoherní čtení na červen 2017 vychází k předprodeji 2. května.
Redakce Činoherního čtení: Roman Císař, Petra Honsová, Radvan Pácl,
Vladimír Procházka. / Jazyková korektura: Andrea Hurtová. /
Foto: Pavel Nesvadba, Jiří Skupien, Yvona Odrazilová, Miroslav Pokorný,
Viktor Kronbauer, archiv Jana Malého, archiv Gymnázia Nad Alejí, archiv
R. J. Rozkovce. / Grafická úprava: Petra Tyllová.

Činoherní klub letos poprvé připravuje letní program.

Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1
pokladna@cinoherniklub.cz,
telefon - pokladna: 211 151 877

www.cinoherniklub.cz

