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Nejenom že máme tutéž chuť na totéž
víno, taky máme častou chuť se scházet. A ne kvůli vínu. To se nám ovšem
neplní tak, jak bychom si přáli odhánějíce občasné stávky našeho zdraví, neboť pokaždé víme, že nám bude
spolu dobře.
Scházíváme se v Národní kavárně v jednom z Topičových domů, které všechny
patří mému jmenovci, jenž je i přítelem. Nescházíme se zase tak často,
jak by se nám líbilo, byť máme zkušenost několika desítek let, že i obden
bychom měli vždycky o čem hovořit, ale
i ona nepravidelnost, jíž jsme vystaveni
svým věkem, nám přináší vzájemnou
radost ze setkání včetně zvědavosti,
co z nás tentokrát vypadne. Párkrát už
mě napadlo, že bychom si naše dialogy
měli nahrávat. Kdyby kvůli ničemu jinému, tak proto, že spolu občas nesouhlasíme. Byť třeba jen proto, že Láďa
je v nejlepším případě skeptik (ne-li čas
od času přímo pesimista), na rozdíl ode
mě, jenž oněch málem deset let lágrů

Jiří Stránský, Vladimír Procházka a Ladislav Smoček v roce 2009
při předávání Ceny Alfréda Radoka pro Divadlo roku 2008.

a kriminálů přežil jen díky svému vyvzdorovanému optimismu
(v rodině mu říkají idiotský). Přitom oba víme, že i tyhle rozdílnosti nás vlastně spojují. Jsme oba tak staří, že toho – jak se
říká – víme dost. Přesto se znovu a znovu poctivě snažíme přijít
na kloub důvodům, které způsobily, že už dávno nejsme oním
hrdým národem, pro nějž písmena T.G.M. byla ještě důležitější
než pro námořníky SOS. Stydíme se, že právě ona strana, co
se jezdila učit do Moskvy, jak nám uřezávat hlavy, je pak nejen
uřezávala, ale z těch, které neuřezala, vymazala veškerou touhu
po svobodě, po pravdě, po ochotě být ku pomoci slabším či
nemohoucím, která se vysmívala respektu jednoho ke druhému,
úctě i k opačnému názoru. A všichni se jen báli a báli a učili strachu vlastní děti, a ty v tom pokračovaly. Těch, co se nebáli, bylo
tak málo, tak málo…
Půjčujeme si s Láďou navzájem knížky jiných, kteří podobně jako my hledají ony důvody, ony ďáblovy lektvary, po nichž
měkly páteře celým národům. Jsme alergičtí na všechny náznaky komunismu, které řada našich spoluobčanů považuje za
normální výraz občanských postojů. Viděl jsem všechny Láďovy
premiéry, on má všechny moje knížky. Právě Láďa byl prvním
poradcem mé touhy napsat pořádnou hru, domnívaje se, že –
umím-li psát scénáře – budu umět i hru. Kupodivu ve mně dost
věří, možná – v tomto punktu mnohem zkušenější než já – právě
proto se víc snažím, a když se U Kašparů ukázaly mé hry, jen já
jsem věděl, že z velké části jsou Láďovy. A Jakuba Špalka jako
režiséra.
Ani na vteřinu jsme necítili sebemenší důvod se k sobě otočit
zády, když Láďa chystal Ptákovinu a setkal se kvůli tomu s Kunderou, ač o něm věděl, že kdysi dávno (kvůli Žertu) kohosi udal
a že já se s jeho obětí setkal v jednom lágru. Tehdy se spousta
podobných věcí dála jenom proto, že touha bránit se strachu
byla mnohonásobně slabší než strach sám.
Všechno nejlepší, Ládíku.
Jiří (Stránský)

Co o „Sovovi“
asi nevíte
Ivo Pondělíček

Oblíbenou a inspirativní četbou je pro Ladislava „Sovu“ Smočka už odedávna Henry
Miller. Ten ve svém Černém jaru začíná slovy: „Jsem patriot z Brooklynu, odkud jsem
vzešel.“ Také Láďa by mohl ozvěnou začít
svůj životopis: jsem patriot z Plzně, odkud
on sám sice nevzešel, ale odkud vzešla
celá PAJ, čili Pánská jízda. Tato malá skupina mladých významných mužů z 50. let
minulého století má odjakživa nejméně dva
své protagonisty. Jedním z nich byl vtipný,
inteligentní, talentovaný a oceňovaný malíř
Jiří Kovařík, zvaný Nejvyšší, který bohužel
už mezi námi není. Druhým byl a je Ladislav Smoček jako – řekněme – ideolog
PAJ. Od Smočka mám nejradši jeho historky a příběhy s iritujícími asociacemi. Díky
svému globálnímu divadelnímu ingeniu je
umí Láďa esteticky ozvláštnit a vydělit je
z každodenního života do vlastních dramaturgických a inscenačních záměrů.
Jedna taková absurdní historka s iritujícími
asociacemi se zrodila v Láďově hlavě, když
byl v angažmá v Brně, kde chodil na obědy
do restaurace Grand hotelu a zde mezi
jinými hosty sedával též starý pan profesor archeologie s ústy plnými zlatých zubů.
S nimi započne jedna z nečekaných „Sovových“ nadrealistických asociací: zlaté zuby
svým odleskem způsobí zatím jen mírné
světlo, a to pak odhalením dalších zubů fatálně zesílí. Jakmile
se pan profesor usměje, nebo dokonce v rozhovoru s číšníkem
zasměje, vypadá to tak, že se naplno rozsvítily všechny lustry
v jídelním sále. Na tuto jedinečnou absurdní historku o světelném efektu ze zlatých zubů navázal Láďa po mnoha letech
jako režisér Činoherního klubu. A to v inscenaci, kde vystupuje
dramatis persona s kompletním zlatým chrupem. Ve chvíli, kdy
se obrátí čelem k publiku, a zasměje se, na jevišti i v části hlediště se rozbřeskne přímo galaktické světlo.
Zažil jsem také mnoho podivných a obskurních „Sovových“
oblíbenců. Na setkání s jedním z nich jsem čekal dost dlouho.
Přičemž „Sova“ o něm rád vyprávěl, trvale ho nazývaje Slavíkem, imitoval ho a parodoval. Až jednou konečně mi zavolal,
ať přijedu na stanici Můstek, že mne odtud dovede někam,
kde uvidím Slavíka in natura. Šli jsme z Můstku pěšky, mlčky,
beze slova spletitými uličkami Starého města, až jsme dorazili
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do Karlovky. Tam v jednom domě ve vrátnici seděl starý pán,
lépe řečeno stařík, malý a milý. Láďa se ho na něco ptal a něco
mu tvrdil. Načež starý pán se rozhořčil, až mu vlásky poletovaly
kolem hlavy jako sněhobílé peří. A pronikavým hlasem oponoval. Hlasem? No, spíše ultrafistulí a navíc zdůrazňoval každou
hlásku „s“ jemným pískotem. Láďa se na mne otočil s úsměvem a řekl pouze: „Slavík.“ Hned pak jsme odcházeli zpátky
na Můstek mlčky a bez hlesu, všechno při starém, akorát já
byl spokojenější, když jsem poznal dalšího hrdinu smočkovské
mytologie.
Nejen Láďa mně, ale i já jemu dopřál seznámení s některými
akcentovanými jedinci. Stalo se tak při jeho návštěvě psychiatrického oddělení karlovarské nemocnice, kde jsem sloužil
a kam jsem ho pozval. Tváříce se bůhvíjak důležitě pustili jsme
se do fingované vizity a poslouchali jsme pak stížnosti, bludy,
stesky i naděje pacientů, ale Láďu to nijak mimořádně nevzrušovalo. Až jsme došli k posteli jednoho neurotika, vousatého
pacienta, starého mládence, v civilu hudebníka místního lázeňského orchestru. Obtíže velké neměl, trpěl jen traumatizujícími
spory se svým šéfem, dirigentem orchestru. Rozčilený stále víc
vykřikoval, že je to „gangster s taktovkou“. A tento výrok zároveň
s podivínským chováním jeho autora se stal na nějaký čas oblíbeným a osvěžujícím motivem našich rozhovorů v PAJ.
A teď… – nikoliv to, co o „Sovovi“ asi nevíte, nýbrž to, co je nejen
u nás, ale i ve světě v mezinárodním kulturním ohledu dobře
známo a vysoce hodnoceno. Jeho osobité a nápadité divadelní
hry s komediálním půdorysem. Jeho architektonicky promyšlené
a precizní režie.
K čemu jsem dávno již dospěl, a potom před lety i napsal, to
platí v dnešní dezintegrované společenské situaci stále, ne-li
více: „Už když jsem kdysi dávno viděl Smočkovu líčenou komedii Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho, pochopil jsem,
že tu na jevišti Činoherního klubu se jeho zásluhou zjevuje zcela
jiný obraz světa a zcela jiná reflexe života, než je možnost hledat
na jiných divadelních scénách.“
Pro všechny tvůrčí aktivity Ladislava „Sovy“ Smočka je požehnáním i chilli kořením absurdní humor. Je inteligentní a intelektuální, což ovšem neznamená, že by z něj lidé jako například
já nemohli dostávat napohled velmi neinteligentně vypadající
záchvaty smíchu.

Ladislav Smoček:

Ladislav Smoček

PIKNIK

ZE ŽIVOTA SLAVÍKŮ
Když bylo panu Matanellimu osmašedesát let, byl stále ještě
čilým slavíkem. Honil motýly, povykoval spolu s ostatními v kině
a hrával ping-pong. Přestože ani vlasy, ani zuby už dávno neměl,
rád se pral, štěbetal s kamarády v křoví, taky bachařil a někdy
si hrával s kyblíčkem na písku. Kdysi chtěl být operním zpěvákem, ale měl kosí zobáček a pronikavě hvízdavé „s“ a byl příliš
drobný. Jako slavík to neměl lehké. Slavíci museli často utíkat
před majiteli zahrad, kterým z nezbednosti způsobovali škody
na ovoci, aby se pak zpovzdálí posmívali. Na jaře, když přestali
hrát kuličky, chodívali na pivo a vyjížděli si na tříkolkách a koloběžkách v celých hejnech. Mnozí lidé nesnášeli jejich slavičí
hašteřice a zvláště domovníci je zle proháněli. Slavíci se ovšem
mstili. Jednou Matanelli házel na cizím dvorku slepicím rohlík
namočený v kořalce. Majitel slepic Václav Doběrek, domovník
a hromotluk s býčí šíjí, vyběhl ze dveří. Matanelli chtěl utéci, ale
domovník ho popadl za šle a vyzvedl slavíka do výše. „Za tohle
dostaneš do držky, Oto, ty starej neřáde devadesátiletej! Vokno
ste vonehdá rozbili, utekli, tůdle na zvonky zvonili a za rohem
se vysmívali, vy skřivanové! Klacek vo tebe přerazim, Oto, a vo
ty tvoje kumpáni taky!“ Matanelli, potupně vyzdvižen do vzduchu železnou rukou, jen smutně zíral. Poté Doběrek Matanelliho
ztloukl a vykázal na ulici. Matanelli si zastrčil kostkovanou košili,
upravil šle a šel. Na rohu se však otočil a vypískl za domovníkem:
„Sadisto!“ Koupil si za korunu do kornoutku zmrzlinu a umínil si,
že se za tohle setsakramentsky pomstí. Večer si drobil do talíře
a vykládal kamarádům svůj plán. Řvali nadšením, boxovali se
radostí, růžové, nestydaté jazýčky v bezzubých tlamičkách se na
špičkách jen leskly.
Matanelli si ještě zařečnil a vlezl do objemné škatule na podlaze. Kamarádi slavíci škatuli zabalili, ovázali špagátem, propíchali
otvory a opatřili adresou.
„To musí bejt ňákej omyl, televizi už přece mám,“ namítal domovník, když balík přebíral a potvrzoval inkoustovou tužkou příjem.
Na vrchu škatule byla obálka, kterou Doběrek ihned roztrhl.
„Rozhodli jsme se svěřit vám tento televizní přijímač, neboť vaše
schopnosti jsou nám známy,“ četl, „přijměte jej jako projev důvěry, dbejte však našich pokynů a nezapojujte jej dřív než druhý
den po doručení.“
V noci, když domovník chrápal, Matanelli opatrně vylezl a začal
se porozhlížet po domovníkově příbytku. Nejprve prohledal celý
byt, pošmákl si ve spíži a vylízal sklenici s marmeládou. Pak
pomaloval byt. Postel s domovníkem pak omotal prádelní šňůrou,
zmocnil se klíčů a zavolal ostatní. Aj, to bylo radosti. Chichotajíce se, pomazali chrápajícího lepem, zasypali peřím a ještě do
sporých vlasů uvázali velikou růžovou mašli. Pak všichni ti slavíci
postel za tichého jásotu vynesli na ulici při měsíčku. Chtěli ho
poslat po vodě, ale nakonec ho instalovali v sadech.
Když pak později rozezlený domovník zapnul televizor za účasti úřadů, ukázalo se, že uvnitř je žárovka. A na obrazovce se
rozsvítil Matanelli s vyplazeným jazykem!
(1955)

SMILE:

Jednou takhle ke mně přišel rotný
Kuzem, když byl novej u jednotky.
Při slově Kuzem se všichni pousmějí,
i uražený Rozden.
„Poslyšte, Smile,“ povídá, „ranní
rozcvička je důležitá věc!“
(V „roli“ mrkne) On vždycky když něco
řekl, tak na mě takhle mrknul vočkem,
jako že to nemyslí vážně. – „A každej
voják, Smile, musí provádět rozcvičku
denně, na to vemte jed!“ (Opět
spiklenecky mrkne, ale pak zahřímá)
„A vy na to kašlete, Smile! Máte dva
dny po službě, rozumíte??!“ (Opět
tajemně mrkne) Až v base mi došlo,
že to nebyly žádný přátelský
znamení, ale tik v levým voku.
(Odzátkuje svou polní láhev, napije
se a řekne) Jo, lidi klamou.
(Mrkne) Abys neřek, ty skrblíčku, já
tam mám taky špírák. (Nabízí
Rozdenovi smířlivě svou láhev.
Rozden se rozzlobí a láhev ignoruje.
Burda se zubí) Tak Slime!
Nic.
Slimku!
Nic.
Ty Slimýši! (Nutí Rozdenovi láhev,
ale ten uhýbá, ano, dokonce se po ní
vztekle ožene)
(1963)

Vladimír Brabec, Jiří Hálek, Jan Kačer a Miroslav Macháček
v první inscenaci Činoherního klubu v roce 1965

Ředitel a umělecký šéf
Činoherního klubu
Vladimír Procházka
oslavil 29. července
65. narozeniny
Gratulujeme

Milý Vláďo,
moje přání k jubileu dožití se šedesáti pěti let pobytu na světě
je – z mého pohledu jubileum stále ještě záviděníhodně nízké
– zároveň neuvěřitelné v tom, jak poměrně brzy naskočilo toto
číslo na tachometru života; neboť den, kdy jsme se v našem
divadle poznali a dosti rychle zjistili, že velmi podobně oba
chápeme svět i divadlo, mi připadá, jak už to bývá, že se
odehrál teprve poměrně nedávno. A v té tehdejší bídě normalizace jste pro mě byl živou vodou a jste jí dodnes. Nicméně,
když se dnes omezím na to, že Vám popřeju výdrž a dobré
zdraví, pak ze všech možných gratulačních klišé je přání dobrého zdraví nutné z toho vyjmout, protože toto přání, alespoň ode
mne, nechť není chápáno jako klišé, naopak je to nejopravdovější a nejpotřebnější přání člověku. V době, kdy jsem chtěl
napsat o Vás něco jiného, než píši teď, a včas dodat do tisku
mnou zamýšlenou malou úvahu, zasáhl osud. Navštívil mě
tak, že jsem 21. srpna, v nechvalně památný den, musel být
přijat do nemocnice, následující den úspěšně operován a pak
ještě několik dní zůstat, než jsem byl propuštěn. Stihl jsem jen
načrtnout to, co jsem chtěl zformulovat načisto, ale to jsem do
uzávěrky nestihl. V příštím Čtení vše napravím.
Dnes tedy, milý Vláďo, ode mě „pouze“ ono přání dobrého
zdraví a výdrže do dalších let.
To Vám přeje
za mnohé vděčný
Láďa
P.S. Už před lety jsme se dohodli, že si tykáme, ale zalíbilo se
nám jisté nadhledné vykání tak, že zvláště při této příležitosti je
nutno zachovat rituál, ne naopak. L

Leo Birinski:

Ke třem PREMIÉRám
minulé sezony

(…) Po více než čtvrtstoletí teď bláznivý příběh gubernátora
Ivana Chabaroviče, jeho ženy, jejího milence-revolucionáře
a hrstky anarchistů ožívá opět na scéně Činoherního klubu, pod
původním titulem Tanec bláznů. Zúročuje se tu značný pokrok
v bádání o Birinském, zejména fakt, že originálem hry je němčina. Smočkova úprava podstatně zasahuje do starého překladu Vincence Červinky a aktualizuje jej – silně, ale ne násilně.
Výsledkem je moderní text, prošpikovaný vtipnými narážkami,
který prokazuje stále svou životaschopnost. Birinského brilantní
fraška si střílí z marxistických revolučních vizí, jejichž ideovou
plytkost, umanutou třídní nenávist a tragickou utopičnost svým
rentgenovým viděním demaskuje na samu dřeň – pět let po
prvé, ještě neúspěšné revoluci, a pět let před druhou, dotaženou
již do svého absurdního konce.
Je to vděčná příležitost pro dvacet herců s Petrem Nárožným
v roli gubernátora v čele. Na komorní scéně polepené začmoudlými mapami carské Rusi rozehrávají své komické šarže, někdy

přitom tlačí až moc na pilu (…), ale vcelku se daří vystihnout onen
pitvorný škleb, groteskní masku nasazenou nápravcům všeho
lidstva, jež je podstatou hry (výborné studie revolucionářů v podání Jaromíra Dulavy a Lucie Žáčkové). Smočkova adaptace je
aktuální divadlo, ne snad stylem herectví, který je, měřeno dnešními trendy, zcela tradiční, ale svým ideovým apelem. Spokojuje se s pokornou prezentací myšlenkového náboje uloženého
v Birinského jasnozřivém textu. Od prosté komediálnosti prvé
inscenace se posunulo k drastičtějšímu politickému divadlu, aniž
cokoli ztratilo na své zábavnosti, jeho ostny v dnešním kontextu píchají a provokují o to více. Nejenže dnes víme více o Tanci
bláznů, ale hlavně víme více o dnešku, o tom, jaké hrůzy v sobě
může skrývat. Hrůzy, o nichž jsme neměli v roce 1991 ani tušení.
V tomto smyslu je znovuuvedení Tance bláznů více než logickou
volbou. Lidstvo tančí bláznivěji než kdykoli předtím.
Ivan Žáček: Fraška o revoluci, která se nekonala,
Divadelní noviny 16. 5. 2017
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Ke třem PREMIÉRám
minulé sezony
Martin McDonagh:

KATI

Marně vzpomínám, kdy naposledy byla nějaká nová hra nastudována v tak rychlém sledu hned několika českými divadly.
McDonaghovi Kati měli českou premiéru v pražském Činoherním klubu v prosinci 2016 (zhruba rok po londýnské světové premiéře), v únoru 2017 se přidalo budějovické Jihočeské
divadlo a vzápětí i Klicperovo divadlo Hradec Králové. Ale tak
velké překvapení to zas není: McDonagh je hvězda současné
světové dramatiky, v Česku se dlouhodobě těší velkému renomé, s novou hrou přišel po dlouhé pauze a londýnská inscenace
Katů měla skvělé ohlasy. (…)
McDonaghovy dialogy bývají napsané skvěle, zároveň jsou
ale poněkud zrádné. Vyžadují totiž anglosasky přesné, nepsychologizující a nepředvádivé herectví, což je dovednost, která
v českém prostředí nijak zvlášť nevzkvétá. (…) Ondřej Sokol
nicméně už mnohokrát dokázal, že je mu takové pojetí divadla blízké, a také to, že umí herce nasměrovat k pojetí, které
McDonaghovi sedí. V činoheráckých Katech je to nejlépe vidět
na „vedlejších“ postavách: vytrvale žvanící skupinka opilců
vysedávajících v Harryho hospodě se tu stává jedním z hlavních
trumfů. (…)
V Sokolově inscenaci by takto bylo možné jmenovat jednoho
herce po druhém. Vladimír Kratina v roli polosenilně usměvavého Arthura, vyznačujícího se schopností říkat ty nesprávné
věci v nejhorší možnou chvíli, je kreatura bez nadsázky děsivá.
Tomáš Jeřábek jako nešťastný alkoholik Bill, který se nezmůže
na víc než rozměklé přitakávání a podlézavé nadšení, kdekoli z toho kouká pivo zdarma (a ze zvyku i tam, kde z toho nic
nekouká), demonstruje vyhnívající lidství, psovsky poddajné
a zároveň vždy připravené přispět do mlýna trochou nenávisti.
A tak dále. Samozřejmá lehkost, s jakou se hospodští kumpáni
nejprve zapojí do lynčování Mooneye, a pak neméně samozřejmě, prosti sebemenšího etického nepohodlí, nechají Harryho ve

štychu, je mrazivá. Tím spíš, že se tu vzdor veškeré konkrétnosti
i komediální zkratce převádí obecnější obraz celé společnosti.
Skvělá je i Dana Černá, rozehrávající Harryho choť Alici jako
alkoholičku, která se s usměvavou úporností snaží – s velmi
střídavými úspěchy – udržet jakous takous důstojnost a která
navzdory tomu (a navzdory řadě cynických replik, adresovaných především dceři) působí jako jediná trochu lidská figura
na scéně. Její závěrečná vzpoura proti dominantnímu manželovi díky tomu nabere mnohem hlubší ráz, než by se mohlo při
čtení hry zdát. Vynikající je rovněž Ondřej Malý v roli pomocníka
Syda, zamindrákovaného a zbabělého křiváka, který se chytí do
vlastní intriky, a pak se z ní, ochromený strachem, snaží koktavě vykroutit; plný sebelítosti, ukřivděnosti – a samozřejmě opět
naprosto bez ohledu na to, jestli někomu ublíží, nebo ne. (…)
Ústřední postavou hry, nebo snad ještě lépe jejím úběžníkem, je
vcelku logicky Harry Wade, dlouholetý anglický „kat číslo dvě“ –
nyní čerstvě na odpočinku, jelikož byl zrušen trest smrti. Tvrdou
rukou šéfuje oldhamské hospodě nižší cenové skupiny a těší
se nábožné úctě svých pochybných štamgastů (v duchu výroku
„Ono mně to pivo tady ani nechutná, ale maj tu kata“). (…) Upjatě
nepřístupný, samolibý a přezíravě arogantní Martin Finger je navlečený v úřednicky černém obleku a buřince. Evokuje tak běsy,
které jsou skryty pod maskou solidního středostavovského konzervativního měšťáka – a udává tón inscenaci, která se vyhýbá
tomu, aby své protagonisty jakkoli vnějškově shazovala. (…)
Adam Pitra navrhl pro pražskou inscenaci jednoduchý prostor
s příslušným retro mobiliářem, jemuž dominují masivní dřevěné
trámy, evokující svým zalomením šibenice. Je to elegantní a výmluvné řešení, které dává prostor plně k dispozici hercům, a symbolický přesah nabízí, aniž by na sebe strhávalo pozornost. (…)
Vladimír Mikulka: Ti druzí a Harry / Nad trojím nastudováním Katů,
Svět a divadlo 3 / 2017

Martin Čičvák:

urn

Ke třem PREMIÉRám
minulé sezony

Martin Čičvák, režisér a kmenový režisér Činoherního klubu,
napsal komedii ‘šitou na tělo’ souboru. Jeho autorská inscenace
Urna na prázdném jevišti je pohledem do zákulisí divadelního
provozu a zejména sondou do mezilidských vztahů. Autor nepopisuje konkrétní prostředí Činoherního klubu, ale vytváří obecný
obrázek kamenného divadla. S nemalou mírou nadsázky tak
karikuje stereotypy o umělcích, jejich vášních a také intelektech.
Zápletka se odehrává kolem záhadné tragické smrti režiséra,
kterého chtějí čtyři dámy naposled uctít a naplnit jeho poslední
vůli – být rozprášen na jevišti. Stupňující nervozita a neschopnost domluvit se odhalují vzájemnou nevraživost hereček jakožto bývalých rivalek v lásce.

Vaše hra je skvělá, opravdu skvělá!
Úžasná legrace, úžasné drama, úžasný
jazyk! Moc Vám k ní gratuluji. (...) Podle
mého názoru má Vaše hra velkou naději na úspěch i v zahraničí a to i přesto,
že zvláště v Anglii je dobrých dramatiků
hodně a konkurence silná, navíc mají
výhodu „domácího hřiště“. Ale zároveň
se Angličané velmi zajímají o to, co se
vsoučasném dramatu a divadle děje jinde a jsou velmi otevření novým objevům.

Tatiana Brederová: Elegantní bulvár, Divadelní noviny 30. 11. 2016

S díky, pozdravem a velkou gratulací
Martin Hilský

Doušky
čtvrtek 26. října / 19:30

Divadelní spolek Klika / Brandýs nad Labem

René Levínský /

DOTKNI SE VESMÍRU
A POKRAČUJ
Ne zcela nepravděpodobná jevištní fikce.
Režie a zvuky na nástroj
vyluzuje: Jiří Kubec /
Napovídá: Ivana Štarhová /
Světla a hudbu pouští: Martin
Lang / Hrají: Ivo Gavenda,
Martina Koreňová,
Filip Valihrach, Lucie
Třešňáková, Ladislav
Hrubec, Heda Mixtajová,
David Hanžlík, Jaroslav
Duras, Myrousz.

Ondřej Vetchý získal na 25. ročníku festivalu ART FILM FEST
Košice cenu Hercova misia za mimořádný přínos hereckému
umění ve filmu.
6. a 7. září hrajeme inscenaci Bratři Karamazovi na zájezdě v Prešově a Košicích.
3. října hostujeme s Birinského Tancem bláznů na
festivalu Čekání na Václava
v Hradci Králové. Komedii
Yasminy Rezy Bůh masakru
uvedeme 11. 10. v Příbrami.
K sedmdesátinám blahopřejeme výtvarníkovi a hudebníkovi
Jiřímu Slívovi.

V druhé části filmové trilogie Jana Hřebejka Zahradnictví s podtitulem Dezertér
hrají také Gabriela Míčová,
Martin Finger a Ondřej
Sokol. Premiéra v kinech je
28. září.
5. října si můžeme připomenout herce Josefa Vondráčka,
kterému by letos bylo 85 let.

27. července zemřel americký
dramatik Sam Shepard, jehož
hru Pravý západ v Činoherním
klubu v roce 1990 nastudoval
Jan Nebeský.

Inspicient a herec Činoherního klubu Stanislav Štícha
by 26. července oslavil 75. narozeniny.

neděle 29. října / 19:30

Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl

Jack Popplewell /

PANÍ PIPEROVÁ ZASAHUJE
Detektivní komedie o třech dějstvích.
Překlad: Gabriela Nová /
Režie: Karel Stuchlík /
Asistentky režie a text sledují: Markéta Fejfarová
a Tereza Tahalová /
Hudba: Jiří Řeřicha /
Kostýmy: Kamila
Čedílková, Denisa
Svárovská, Hana
Stuchlíková / Scéna:
Karel Stuchlík / Technika:
Josef Augustin, Jakub
Dolák, Pavel Svárovský / Hrají: Jana Řeřichová, Radim
Podrazký, Rudolf Musil, Luboš Doležal, Hana Stuchlíková,
Kamila Čadílková, Karel Stuchlík ml., Denisa Svárovská.
Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2017
se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

8.

17.

19:30
koncert:
Prague Rhythm Kings
Mladý energický hot-jazzový orchestr se zabývá
originální interpretací jazzové hudby 20. a 30. let
minulého století. Členy orchestru jsou absolventi
a studenti Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze.

22.

19:30
poezie:
Václav Hrabě v podání Honzy Hájka
Večer věnovaný veršům Václava Hraběte, které
přednese Honza Hájek s hudebním doprovodem.
Vstupné 50 Kč

m
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pro

í
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20:00
koncert:
Erika Fečová
Zpěvačka Erika Fečová je známá například
z kapely Navigators. Před dvěma lety vydala
své druhé album s názvem Go For It, na němž
spolupracovala s hudebníky z okruhu zpěvačky
Lady Gaga a s americkým soulovým zpěvákem
a muzikantem Frankem McCombem.
Vstupné 50 Kč

2017
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