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Vít Procházka: Baví nás vybírat do klobouku

Rozhovor se zakladatelem a prin-
cipálem skupiny Chůdadlo.

Členové skupiny Chůdadlo jsou na letošním 
Hronově nepřehlédnutelní. Během zahajovacího 
ceremoniálu byli bezpochyby atrakcí, a i když 
počasí není zrovna stálé, s jejich účastí na po-
uličních akcích se stále počítá – až do závěreč-
ného průvodu. I když mají své webové stránky, 
informací o nich na internetu mnoho nenajdete. 
Ale v následujícím rozhovoru se o nich můžete 
dozvědět více…

Jak a kdy vznikla vaše skupina?
Skupina Chůdadlo vznikla v roce 2009, kdy jsem 

se už nějakou dobu živil jako kejklíř, obzvlášť 
na středověkých akcích. Tehdy se ke mně přidala 
moje manželka Malina a náš kolega Lukáš Filler, 
kteří na letošním JH se mnou na střídačku učí. 
Když jsme založili Chůdadlo, byli jsme tři. To trvalo 
pět let a v roce 2013 se k nám přidalo dalších šest 
lidí. Dnes už je nás asi patnáct, ale my stále zů-
stáváme jádrem souboru a pouliční produkce nás 
živí. Dalších 5–6 lidí s námi pracuje na půl úvazku 
a živí se ještě jinak. Jsou to tzv. volnonohaři a stu-
denti. A pak máme další přidružené kolegy, kteří 
s námi vystupují jen sem tam.

Kde máte hlavní stan?
V obci Plavsko mezi Jindřichovým Hradcem 

a Třeboní, kde bydlíme. Odtud vyjíždíme na všech-
ny strany.

Z názvu skupiny Chůdadlo vyplývá, že se věnu-
jete hlavně chůdám. Ale vím, že těch dovedností 
je daleko více. Měli jsme možnost vidět ohňové 
show, pouliční divadlo, žonglování. Co je vám 
nejbližší?

Nejraději děláme od každého něco. Když jsme 
se pojmenovali Chůdadlo, vypadalo to, že bude-
me s Lukášem a Malinou dělat jen chůdy a dál 
se nedohrabeme. Mysleli jsme, že pro ně to bude 
spíš koníček. Vůbec nás tehdy nenapadlo, že nás 
to bude všechny živit.

 Každopádně nás baví hrát na ulici a na venkovních 
akcích, baví nás vybírat do klobouku. Přiznám se, 
že já to tlačím právě tímhle směrem, je to můj ko-
níček. Koneckonců úkolem principála je mít nějakou 
vizi a tu „cpát“ ostatním. Takže, baví nás dělat trochu 
akrobacie, trochu žonglování, ohňové show, občas 
něco odmodlovat, zkrátka od každého trochu.

Máte k této činnosti nějaké oficiální vzdělání?
Je paradox, že já v tomto oboru žádné vzdělání 

nemám, a přitom pro mě pracují samí graduovaní 
komedianti. Já jsem nedokončil architekturu, ute-
kl jsem a začal se živit házením nesmyslů do vzdu-
chu. Všichni moji kolegové mají vysokou školu 
nebo studují, ale nikdo ji nemá v tomhle oboru  

většina jsou kantoři. Moje žena vystudovala dra-
matickou výchovu, takže k tomu má odborně asi 
nejblíž. 

Nicméně nejdůležitější je, že jste hodně fyzicky 
zdatní a šikovní. Jak dlouho denně trénujete?

Obvykle, přes zimu, když je čas, trénujeme tak 3x 
týdne tři hodiny. Asi by to chtělo víc, ale vzhledem 
k tomu, že nejsme jen umělci a jsme si i manaže-
ry, marketéry, režiséry, kostymérkami, pradlenami, 
tak toho času na trénování příliš nezbývá.

Na Hronově kromě toho, že máte každodenně 
seminář, prakticky denně absolvujete i další akti-
vity, od zahájení až po závěr festivalu. Jste zvyklí 
pracovat s tak vysokým zatížením každý den? 

Nejsme úplně zvyklí pracovat každý den, nej-
víc vystupujeme o víkendech, především v létě. 
Ale jsme zvyklí jezdit i na akce, které trvají mě-
síc i déle a vystupovat několikrát za den. Jezdíme 
hlavně na městské slavnosti a akce podobného 
typu. Nejčastěji v Čechách, ale když je to možné, 
i v Německu. Tam především na akce středověkého 
rázu. Například před lockdownem jsme jezdili pra-
videlně do Hannoveru na vánoční trhy, kde jsme 
hráli celý měsíc.

Mluvil jste o spoustě dalších aktivit kromě vy-
stupování. Kostýmy si asi nešijete?

To já i šiju! Když jsem od čtrnácti šermoval, 
ušil jsem si špičaté boty a kroužkovou košili. 
Tím jsem vlastně zahájil svou kejklířskou karié-
ru. Pak jsme si ještě pár let šili kostýmy ručně. 
Dnes už je to ovšem jinak, složitější části kos-
týmu si necháváme šít, ale vždycky si je aspoň 
sami navrhujeme.

Viděla jsem na náměstí cosi jako maringotku. 
V ní cestujete? 

Je to spíš taková dodávka, náklaďáček. Když 
jedeme na velké akce v deseti, jedeme našlapaní 
dvěma dodávkami. Když jezdíme ve třech a nemá-
me toho moc, vejdou se věci do půlky dodávky 
a v druhé se dá bydlet. 

Stále přidáváte do svého portfolia nové prvky? 
Učíme se pořád nové věci, abychom nezakrněli. 

Hledáme nové cesty.

Jak je to u vás se zraněními či fyzickým vysí-
lením?

My jsme naštěstí už dostatečně líní, nebo se to 
dá nazvat „moudří“, takže se nedřeme na krev. 
A naše zranění snad až na jednu výjimku nepochá-
zí z tréninku, ale třeba z lyží.

Co vás čeká po Hronově?
Čeká nás velmi rušný týden. Hned po festivalu 

se nám sešlo několik akcí, kam jedeme s partou 
osmi lidí. Je to pro nás jediná šance zahrát si naše 
velká představení Půlnoční cirkus a Elementálové. 
V sobotu tedy hrajeme ještě v Hronově, následuje 
ohňová show v Táboře a v pondělí se pak sjedeme 
u kolegů na chalupě a dáme dohromady po kovi-
dové pauze ta velká představení. Hrajeme je v úte-
rý v Mělníku a v pátek v Jihlavě.
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Tak krásný svět a jak ztrpčují 
si lidé v něm svůj byt! Co 

záští, sobectví, hněvu, co všelid-
ských vášní! A jaké z nich hrozné 
bludiště, jaké soužení a útrapy 
bez míry a konce.

A. Jirásek

Je pro pouliční show vhodná jen letní sezóna?
Pro nás platí obvykle sezóna od čarodějnic 

do konce září. Na podzim bývá akcí méně a pak 
už zbývá advent. V Německu nebo tady děláme 
anděly na chůdách na vánočních trzích. Od ledna 
do dubna si záměrně držíme pauzu bez vystoupe-
ní, aby byl čas  trénovat, lízat rány, vymýšlet nové 
produkce, opravovat, vyrábět rekvizity a tak dále.

Co je na téhle profesi pro vás nejpříjemnější 
a co nejobtížnější?

Myslím, že odpověď je stejná v obou případech, 
A to, že si děláme všechno sami. Což nás na jed-
nu stranu baví, ale na druhou stranu je to složité, 
protože člověk musí dělat opravdu všechno. Ale 
vlastně nám ta obměna vyhovuje - chvíli makáme 
v tělocvičně, takže si pak rád zalezu k počítači 
a dělám ten business… A naopak.

Máte pro diváky ještě něco zajímavého?
Vlastně ano. Během covidu jsem přeložil knížku 

o vystupování na ulici, o buskingu, o hraní do klo-
bouku. Já na to téma píšu i blog (viz  Blog – Chů-

dadlo.cz (chudadlo.cz)), jak se uživit takovými ne-
smysly, jako je žonglování. A narazil jsem na knížku 
v němčině, kterou si tak asi málokdo přečte. Zdála 
se mi skvělá. Domluvil jsem se s autory, kteří mi 
dovolili, že si ji můžu přeložit a že za to nic nechtě-
jí. Tak jsem knížku přeložil a ilustroval. A teď čeká 
na vysázení a vydání, které se posunulo. K naše-
mu překvapení začala sezóna a kolega, který slíbil 
vysázet a udělat grafiku, je taky z branže, takže 
má teď práci a nestíhá. Tak doufám, že se k tomu 
na podzim dostane. Měli jsme naději, že by mohla 
být k dispozici už tady na Hronově, ale nepoved-
lo se, tak snad příště. V češtině se jmenuje Jak 
vytvořit pouliční vystoupení a uspět s ním. A je 
to vlastně taková příručka pro každého, kdo chce 
s něčím vylézt na ulici, ať už je to divadlo, cirkus 
nebo muzikál. Oba spoluautoři jsou kouzelníci, 
takže jsme knížku doplnili komentářem z naší 
žonglérsko-komediantské zkušenosti, aby to víc 
fungovalo pro všechny.

 Jana Soprová

Blues o stabilitě
Je to letos přesně dvacet let, co jsem se na JH 

vyskytl poprvé (bylo to v semináři Milana Schej-
bala, z něhož tady stále takřka polovinu teh-
dejších účastníků potkávám, mezi nimi ostatně 
i jistou paní Šotkovskou – Milane, ještě jednou 
díky!). Že se člověk neubrání vzpomínkám, je 
tedy poněkud zákonité.

Běžnou notou vzpomínek je tesknění po tom, co 
zde už není. Jednak po lidech, kteří zde už nejsou: 
na prvním místě myslím pochopitelně na Jana Cí-
saře, u kterého jsem nepochyboval o tom, že nás 
ve svých sto pěti letech znovu překvapí tím, že je 
při věci mnohem více, než si myslíme, jako eme-
ritní včelařský předseda Jařela v kladenském Úlu. 
Jednak po zaniklých podnicích, jako je terasa Ji-
ráskova divadla (stále nejsem schopen pochopit, 
proč se aspoň na JH neresuscituje) nebo “starý 
Singer” (modří vědí).

Paradoxně se mi ale zazdálo, že se toho vlastně 
vcelku změnilo dost málo. Stejný je systém výběru 
inscenací, členění diváckých řad, zkumavky s Jä-
germeistrem na náměstí i design výstav Ivo Mička-
la v Čapkárně, stejné jsou debaty, zda je zde moc 
či málo tzv. tradiční činohry. Když jsem předevčí-
rem v pozdních nočních (nebo brzkých ranních?) 
hodinách stál v Tritonu po boku přítele Šváchy 
a jeho kytary, nepoznal bych z atmosféry, prostředí 
ani repertoáru, zda se píše rok 2001, 2011 nebo 
2021. A bylo to vlastně krásné.

Ke stabilitě patří ovšem i to, že se nemění i věci 
nefunkční a nepříjemné. Rozumím tomu, když 
hronovský starosta říká v rozhovoru, že v Hronově 
nikdo nový hotel nepostaví (i když mě to jinak ne-
těší). Víc mě mrzí, že nikdo v Hronově zřejmě nemá 
v plánu vybudovat či zajistit vhodný blackbox pro 
komorní divadelní produkce, byť je to letitá bolest 
tohoto festivalu. Při představě, o kolik víc bych 
měl ze zmíněného Úlu, kdyby se energie kolektivní 
souhry v zásadě intimního kusu neztrácela v ne-
hostinné ratejnovitosti Sálu Josefa Čapka, anebo 
jak by mě těšilo, kdybych z páté řady Myšárny 
viděl více než polovinu akcí mosteckého Cvičme 
v rytme, jsem při vší nostalgičnosti naladěn po-
někud bluesově. 

Jan Šotkovský

Staré nechat být, nové přivítat. V tomto duchu 
se neslo představení Morena olomouckého sou-
boru Nabalkoně, které bylo součástí off-progra-
mu. I přesto, že první část produkce pod širým 
nebem provázel déšť, vyrazilo na cestu s More-
nou velké množství diváků. Odměnou jim bylo 
štamprle slivovice, kus čerstvého chleba a nako-
nec společný tanec. O projektu jsem si povídala 
s členy souboru Veronikou Jiříčkovou a Vítkem 
Zborníkem.

 
Mohli byste váš soubor 

představit?
Vítek: Jsme skupina, 

která se zformovala pod 
Univerzitou Palackého v Olomouci. Všichni jsme 
dnes už většinou absolventi uměnovědných obo-
rů: výtvarky, divadelní vědy, filmové vědy, ale taky 
rekreologie nebo práv, taková všehochuť. V roce 
2022 budeme mít desáté výročí od založení.

Takže v roce 2012 jste nastupovali na vysokou 
školu?

Vítek: Ne, začali jsme ještě před univerzitou. 
Spolek, tehdy maličkatý, založila moje sestra 
Markéta s Karlem Vaňkem. Já jsem ho rozjížděl 
spolu s nimi a s ještě jednou slečnou, byl to ta-
kový divadelní kroužek pro dospělé. Nejdřív jsme 
měli programy pro děti, o drogách, o totalitě. Po-
stupně vznikly v rámci souboru dvě linie. Jednu 
režíruje sestra, která se věnuje spíš činohře, smě-
rem ke komedii. Já jsem začal režírovat, až když 
jsem získal nějaké sebevědomí, asi v osmnácti. 

S Verčou jsme začali připravovat náš první velký 
projekt – Hanako. Můj táta (pozn. František Zbor-
ník) napsal novelu na základě babiččiny divadelní 
hry. Českou hru vpravil do japonské legendy a my 
jsme z toho udělali takovou pohybovou inscenaci, 
koláž by se dalo říct. A tak fungují tyhle dvě linie.

Veronika: Ale s tím, že herci jsou stejní. Lidmi 
je to propojené. Nejsme jen divadelníci ale při-
dalo se k nám několik hudebníků a taky filmový 
spolek.

Jsou mezi vámi lidi, kte-
ří mají nějakou folklorní 
průpravu?

Vítek: Snažíme se ne-
působit folklorně. My říkáme, že jsme lidoví, ne 
folklorní. Jedna z našich členek ale dělala folklorní 
tance, umí juchačky.

Veronika: Máme k tomu rozhodně hodně blízko, 
vždycky, když se bavíme, tak zpíváme lidovky.

Jak tedy rozlišujete pojmy „lidové“ a „folklorní“?
Vítek: Folklor má pravidla, která jsou poměrně 

složitá. A o to my se nesnažíme, k tomu máme 
velký respekt.

Veronika: My v tom máme srdce, snažíme se na-
pojit na naše kořeny.

Vítek: Na pocit, spíš než na pravidla, která plně 
respektujeme a víme, že na ně nemáme.

Všichni vaši členové jsou z Moravy?
Veronika: Původem jsou od nás dva lidi z Čech.

Obnovit rituál je pro nás radost
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Jaký je rozdíl v tom, hrát Morenu v Čechách 
a na Moravě? Jak dlouho ji vlastně hrajete?

Vítek: Od května. Když jsme hráli v jižních Če-
chách, v Písku, tak bylo zajímavé, že lidi znali 
texty, ale zpívali je do jiných melodií. Což nebylo 
vůbec špatně. No, a premiéru jsme hráli na vesnici 
jen pro deset lidí. Tam vážně zpívali všichni. Ale 
zase to nebylo kvůli počtu tak živé.

Veronika: Zatím jsme vlastně nehráli mimo fes-
tivaly.

Bylo to těžké, když začalo pršet? Co vám pro-
běhlo hlavou?

Veronika: Po včerejšku, kdy jsme představení 
museli zrušit kvůli dešti, už jsem nevěděla, jestli 
se mám smát nebo brečet.

 
Vaším jevištěm je město nebo vesnice, ve kte-

rých hrajete. Jak jste volili hronovskou trasu?
Vítek: Většinou nám někdo ukáže, co a kudy. 

Hronov znám, protože sem jezdím. Hodně nám 
pomohl jeden kamarád, řekl nám o meditační za-
hradě u kostela. Dnes jsme ale neměli moc času.

Veronika: Potřebujeme, aby místa, na kterých 
se zastavujeme, byla pěkná, přívětivá a nebyl tam 
velký provoz.

Vítek: Ideálně, aby to tam vypadalo jako na ves-
nici.

 
Ve inscenaci pracujete s tématem smrti, ode-

vzdání starého a přivítání nového. Jak náročné 
pro vás je se k tématu smrti vracet a vtahovat 
do něj publikum?

Veronika: Je to intenzivní.
Vítek: Dotýká se nás to i osobně.
Veronika: Do toho přišla korona, společnost zjis-

tila, že smrt existuje. No, a třeba my jsme se ne-
vídali a taky potřebovali nový začátek. Být zase 
spolu, společně něco dělat.

Vítek: Ano, takové zmrtvýchvstání pro soubor.

Vracíte se k rituálu, něčemu, co pro nás možná 
dnes není tak běžné.

Vítek: Tohle je jedna z našich výchozích premis, 
obnovit starý rituál, na který se zapomíná. Dělal 
jsem si rešerši o vynášení Moreny – nebo Morany, 
Mařeny, v každém kraji se to říká jinak. My jsme 
se rozhodli pro Morenu s E. Bylo pro mě zajímavé 
o tom rituálu číst a dozvídat se víc. Obnovit ho je 
pro nás radost.

Jak jste vybírali písničky, které v průběhu 
představení zaznívají?

Vítek: Jsme hodně intuitivní. Když píšu, stále 
víc se snažím "nebýt v hlavě", nebýt na racionál-
ní úrovni. Nechávám se vést tvarem samotným, 
tím, co píšu. Postavami, které vznikají. Volal jsem 
si s akordeonistou, který mi písně navrhoval, a já 
si je psal. A v podstatě v tom pořadí, jak mi je 
diktoval, zůstaly. Také dal na intuici. 

Jezdíte vždy ve stejném složení?
Veronika: Víceméně ano. Ale když je potřeba, 

zastoupíme se.
Vítek: Skoro na všechny role kromě hudebníků 

máme alternace.
Veronika Matúšová

Jiráskův Hronov mají mnozí spojený s určitými 
rituály, které se udržují už mnoho desítek let. 
Jedním z nich je středeční Šampaňská snídaně 
ve Stovce u Gurina. Někdejší účastníci první tako-
vé snídaně v roce 50. ročníku Jiráskova Hronova 
se sjíždějí na tuto událost pravidelně a v hojném 
počtu. Jedním z nich je herec a kuchař Ivan Vo-
dochodský, který na okolnosti vzniku této tradice 
a na „ach ta léta bláznivá“ zavzpomínal v rámci 
Festivalových minut (mimochodem, každý den 
od 13 hodin  tuto talk-show na schodech Jirás-
kova divadla rozjíždějí moderátoři  Ondřej Lechnýř 

a Jan Josef Kopecký a vždy si najdou nějakého 
zajímavého hosta). Šampaňská snídaně s tehdy je-
diným dostupný alko-bublinkovým nápojem u nás 
(„savětskoje  šampaňskoje igristoje“)  po loňském 
jubilejním setkání vstoupila do 41. ročníku své 
existence. Ivan Vodochodský ve svých vzpomín-
kách zabloudil do doby, kdy se bydlelo ve Velkém 
Dřevíči, pařilo se do rána v Prajzku (pánové mode-
rátoři jej ujistili v tom, že tradice v tomto smyslu 
byla po letech obnovena). A já dodávám, že o tom 
leccos ví někteří naši redaktoři. 

jas 

Šampaňská snídaně po čtyřicáté první

Dojíždějící herečka
Do redakce Zpravodaje JH přišly anonymně fo-

tografie jedné velmi známé herečky (nejen) ama-
térského divadla. Tato diva, která z Libice nad Cid-
linou dokonce dojíždí hrát do Divadla A. Dvořáka 
v Příbrami, teď dojíždí v Polsku ovoce z limonád 
po lázeňských hostech.

Martin Rumler
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Šediny z dědiny, Most 
Její PastorkyňaRole jsme si rozdě-

lili až po několika 
zkouškách

Rozhovor s představitelkami Jenůfy a Kostel-
ničky Aichou Roubíčkovou a Barborou Greéovou.

Co jste si řekli, když vám Pavel Skála a Honza 
Mrázek oznámili, že chtějí zpracovat Její pastor-
kyňu?

Barbora: Pro mě to bylo super, protože mám Její 
pastorkyňu moc ráda. Byla jsem nadšená a moc 
jsem se těšila.

Aicha: Já jsem se popravdě trošku bála, protože 
mi to přišlo jako obrovská kláda. Nikdy jsem žád-
né drama nedělala. Ale příjemně mě to překvapilo 
a nakoplo.

Bylo to tak, že kluci přišli, měli hotový text, roz-
dělili role a šli jste pracovat? Nebo jste o tomhle 
záměru věděly s předstihem?

Barbora: Kluci s tím přišli v létě a začali jsme 
od září. Ale role jsme zprvu rozhozené neměli. 
Až později, poté, kdy jsme pracovali s textem, 
zkoumali postavy, dělali nějaká cvičení, se role 
rozdělily.

Jaké je pro vás, mladé ženy, konfrontovat 
se s osudy žen, které už mají tolik za sebou, za-
žívají opravdu silné životní situace a mají velkou 
životní zkušenost?

Aicha: Já za tím nevidím jenom to konkrétní. Tře-
ba nemanželské dítě. Vidím za tím životní situace, 
které jsem sama prožila, byly silné a emocionální. 
A to mám s Jenůfou podobné. Ano, nevím, jaké to 
je mít v reálu dítě a přijít o něj, ale mám za tím 
svoje životní situace.

Její pastorkyňu jste hráli čtyřikrát za sebou. Při-
tom je to jak emočně, tak fyzicky náročná insce-
nace. Jak se vám to povedlo zvládnout?

Barbora: Je to výzva, ale moc zajímavá zkuše-
nost. Mezi jednotlivými představeními jsme ne-
měli moc času. Byl čas na krátkou zpětnou vaz-
bu a hned jsme do toho šli znovu. Pomohlo mi, 
že jsme v tom spolu. Já to tak mívám, že když 
jsme na jevišti všichni, pomáhá mi to. Člověk 
se má o koho opřít.

Aicha: Nejstresovější jsou chvíle těsně před za-
čátkem. Během představení už na to člověk ne-
myslí. Vůbec nemám pocit, že je půl jedenácté 
večer. Překvapilo mě, že je venku tma, když jsem 
teď vyšla z divadla. 

Barbora: Byl to velký kalup. Ale bylo to skvělý.
Martin Rumler

Upřímně přiznávám, že nevím. 
Nevím, co - kromě chuti popasovat se s jedním 

z úhelných kamenů české dramatiky – přimělo 
Pavla Skálu a Jana Mrázka zabývat se Preissové 
Její pastorkyňou, neboť z inscenace jich dvou 
a souboru Šediny z dědiny jsem 
to nevyčetl. Ano, čekal jsem, 
že soubor přece jen mladý 
a na poli psychologického he-
rectví neostřílený si bude muset s Pastorkyňou po-
radit po svém - a právě na to “po svém” jsem byl 
zvědavý. Ale dostalo se mi jen uměřené, nečekaně 
folklorizující produkce, která digestovou formou 
a herectvím, které o postavách a situacích spíše 
informuje, než by je ztvárňovalo, převypráví příběh 
hry. (Nejsem si upřímně jist ani tím, nakolik je ten 
příběh srozumitelný divákovi, který jej dopředu 
nezná, protože inscenace ve své strohé monotón-
nosti příliš neklade důraz na jeho uzlové body). 

Místo dramatu je tak z toho najednou jen mo-
rytát, příběh z černé kroniky. Navíc morytát po-
vážlivě úhledný a ušlechtilý – prostá scéna a kos-
týmy v kombinaci se statickým rétorickým (což je 
vzhledem k nevelké srozumitelnosti mluveného 
slova ve večerním představení docela paradox) 
herectvím navozují od začátku pocit jakési uni-

Zpráva o dramatu
verzální tragičnosti. Tento vstupní akord důstojné 
zachmuřenosti pak zní celou inscenací a úspěšně 
zastírá to, že navzdory všem patetickým řečem 
o Bohu je Pastorkyňa tragédie sobeckých motiva-
cí, malicherných pohnutek a pokrytecké morálky. 

Tragédie, v které nábožná žena 
zabije dítě své schovanky, aby 
neztratila prestiž v očích okolí. 

Jako by se zde inscenovala 
spíš obecně sdílená představa o vesnickém dra-
matu - láska, zrada, smrt, písně a jedem – než 
dílo samotné, které není jen nadčasovou baladou 
o univerzálních lidských touhách, ale také vychá-
zí z velmi konkrétního společenského a duchov-
ního milieu. Především však není nalezen insce-
nační způsob, jakým by se – zkratkou, znakem, 
symbolem – kompenzovaly herecké nedostatky 
souboru tváří v tvář tak náročnému dílu, jakým 
Pastorkyňa je. 

Výsledkem je pro mě jakási “Pastorkyňa light”, 
zdvořilá inscenační zpráva o originále. Jistě, ne-
pochybuju o tom, že s tímhle se pánové Skála 
s Mrázkem asi spokojit nechtěli. Ale v čem byl dů-
sažnější záměr jejich dramaturgické a režijní volby 
– upřímně přiznávám – že nevím...

Jan Šotkovský
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Pane jo, to spojení hudby a divadla je skvělý. 
Moc dobře zpracovaná klasika.

Eva

Tak touhle cestou se dokáže i klasická divadelní 
literatura stará přes sto let dostat k mladým. Navíc 
to má jevištní nápady. Jsem potěšený.

Martin

Dostal jsem moc hezké divadlo, kde se ukazuje, 
že není třeba trhat kulisy a dělat klasiku v klasic-
kém očekávaném kabátě.

Michal

Mě fascinuje, že po tak staré látce sáhnou mladí 
lidé. Je z toho navíc cítit, že vědí proč. 

David

Čím nás ještě Skála překvapí. Asi jen seniorským 
divadlem, ale na to budeme muset počkat.

Jana

Jdeš na Její Pastorkyňu do Jiráskova divadla, 
ale nečekáš, že dostaneš moderní, hravý a úžasný 
formát.

Petr

Celovečerní vesnické realistické drama Gabriely 
Preissové odehrál soubor Šediny z dědiny ve velmi 
hutných padesáti minutách a k jeho interpretaci 
zvolil prostředky, které jsou všechno jiné. Jen ne 
realistické.

Její pastorkyňa společně s Gazdinou robou téže 
autorky, a především Maryšou bratří Mrštíků patří 
ke stěžejním dílům českého dramatického kánonu 
s velmi bohatou inscenační tradicí. Ať už třeba so-
cialisticko-realistickou s důrazem na folklorní kolo-
rit a národopisný charakter, typickou pro padesátá 
léta, nebo „sociologickou“, jak ji ovlivnil Jan Gro-
ssman svou stěžejní inscenací Maryši z roku 1981. 
Grossman hru chápal jako střet individua s nelí-
tostným tlakem společnosti, které se ale nejde vze-
přít, protože každý jedinec je její aktivní součástí, 
vzešel z ní a dál ji svým jednáním stvrzuje, jak si 
všímá ve své zásadní maryšovské studii O výkladu 
jednoho textu. Zhruba od přelomu tisíciletí pak 
v interpretacích českého realistického dramatu 
začnou dominovat obraznější 
inscenace, které se vzdalují 
realistickému rámci předloh. 
Zejména využitím folklorních 
motivů, tanečními či pěveckými scénami, ale často 
taky díky výrazným kostýmům či symbolické práci 
s rekvizitou, se tyto inscenace výrazně poetizují 
a do děje se dostává jistá osudovost, až mytičnost. 
Mám na mysli např. inscenace J. A. Pitínského, 
Martina Františáka nebo Břetislava Rychlíka.

Inscenace Šedin z dědiny se mi pak zdá snad jako 
nejradikálnější a nejodvážnější z inscenací tohoto 
poetizujícího ražení. Výsledný tvar je v podstatě 
jevištní básní, situace jsou „oholené“ na dřeň, aniž 
by ovšem cokoli podstatného zaniklo, poetické vi-
dění, a především práce s gestem vzbuzuje dojem 
rituálu a dodává situacím jistou míru archetypál-
nosti. Vzpomeňme třeba situaci, kdy Kostelnička 
vyskočí na stůl a svoje rozhodnutí, že Jenůfu dá 
Števovi až poté, co se dokáže celý rok odříkat hýři-
vého života, sděluje téměř jako kletbu. Možná než 
Preissové realismus připomene inscenace víc ma-
gická básnická dramata Federika Garcíi Lorky.

Velmi účinná je sevřenost tvaru, kterou nemají 

na svědomí jen četné škrty, ale taky tříčlenná živá 
kapela pomáhající dotvářet atmosféru a drama-
tické napětí, stejně jako stálá přítomnost všech 
herců na scéně. Skrze ně je tak na scéně neustále 
přítomné přísné oko vesnice se svými morálními 
a náboženskými normami, připravené kdykoli 
odsoudit morální poklesek. Vesnice se tak stává 
jakýmsi neúprosným antickým fátem, před kterým 
nejde uniknout. Pochopitelnější je tak Kostelnič-
čin čin, kdy jí její pýcha nedovolí, aby před zra-
kem celé vesnice přiznala, že při výchově Jenůfy 
selhala (signifikantní je Kostelničkou opakovaně 
zdůrazňovaný motiv, že i pan farář se klaněl jejím 
mateřským úspěchům).

Milan Schejbal na včerejším problémovém klubu 
hovořil o tom, jak podstatné je zejména v ama-
térském divadle vycházet z hereckých a typových 
možností souboru. Zvolený inscenační klíč režisérů 
Mrázka a Skály pak dokáže velmi efektně vyzdvih-
nout přednosti a potlačit problémy představitelů 

jednotlivých rolí. Ukázkově na-
příklad u Martina Kuncla, který 
sice není nejjistější v mluveném 
projevu, ale v tanci, gestu či 

mimice zdařile uplatní svůj typ a v rozšafných 
furiantských gestech jednoznačně uhraje Števovo 
kouzlo i lehkovážnost a zbabělost.

Znakový, metaforický jazyk inscenace pak dokáže 
jednoduše, ale zároveň i emočně silně vystihnout 
hlavní situace, aniž by je bylo potřeba zdlouhavě 
psychologicky motivovat a herecky rozehrávat. 
Snad jen ve dvou momentech mi inscenace při-
šla příliš stručná a ochuzující Preissové předlohu. 
Předně v motivu Kostelniččiných výčitek svědomí 
a vnitřních běsů poté, co zabije Jenůfčino dítě, 
a pak v závěrečném motivu odpuštění a smíření, 
ve kterém je podle mě největší síla a taky jedi-
nečnost Její pastorkyně v kontextu realistického 
vesnického dramatu, ale možná českého drama-
tu vůbec (ovšem přiznávám, že katarze smíření 
suverénně nejlépe funguje v Janáčkově operním 
zpracování díky mohutnému orchestrálnímu finá-
le, kterému samozřejmě Mrázkova tříčlenná, byť 
sebezručnější kapelka nemůže konkurovat.)

Jitka Šotkovská

Federico García Lorca: Její pastorkyňa
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To děvče toho zvládá hodně. Vystudovala kni-
hovnickou školu v Brně, poté na JAMU obor dra-
matická výchova a pozor, je to doktorka, na pe-
dagogické fakultě má doktorát z pedagogiky. 
Píše básně, učí literárně-dramatický obor na ZUŠ 
Rakovník a s kytarou vystupuje jako písničkářka 
Blondýna. Seznamte se: Eva Suková.

Kým vlastně jsi? Bereš to jako vývoj, nebo jsi 
vším tím naráz?

Knihovnice už nejsem. Ale beru to jako rozvět-
vení stromu. Pořád jsem učitelka na ZUŠ, ale teď 
k tomu mám hodně písničkářku.

Skoro ze dne na den byla tvoje písnička Antipro-
testsong slyšet v rádiu. To byl ten zlom?

Přesně. Ještě mi psali kamarádi, že mě slyšeli 
v rádiu. To pro mě byl velký zlom.

Řekla sis, že je to vážný? 
Na začátku jsem si z toho dělala legraci. Písnič-

kaření, no a co. Ale oni mě najednou reálně chtějí, 
takže se teď snažím, aby měli příjemný pocit, když 
už si mě pozvou. 

Jsi známá hezkými hravými texty. Jak je píšeš, 
jak na ně přicházíš?

Napadne mě slovní hříčka nebo nějaký téměř ab-
solutní rým a já si začínám přicházet na to, o čem 
by to mohlo být. Stává se mi, že jdu po ulici, na-
padnou mě dvě slova a přestanu myslet na cokoliv 
ostatního. Musím si ta dvě slova napsat a musím 
to dokončit. 

Jezdila jsi někdy na folkové a country festivaly? 
Vůbec. Byla jsem v sedmnácti jednou na Folko-

vých prázdninách v Telči a jinak nic.

No a teď vystupuješ i na Portě a vozíš si odtud 
ceny. Jaké je setkání s asi úplně jinými lidmi, než 
které znáš z divadelního prostředí. 

Eva Suková: Napadnou mě dvě slova 
a přestanu myslet na cokoliv jiného

Jsou to úplně jiní lidé. U mě se to vyvíjí. Měla jsem 
z nich nejdřív legraci, protože mi přišlo absurdní 
chodit v khaki oblečení a na klobouku mít liščí 
ohon. Ale pak jsem si řekla, že je to v hezkém slova 
smyslu romantické. Ti lidé nechodí o víkendu do su-
permarketu a hyperkina, ale chodí do přírody. To 
mi vlastně přišlo dobré. Zajímavé bylo to, že jsem 
si z nich lehce dělala legraci a místo toho, aby mě 
začali nenávidět, mě mají rádi. Řekla jsem si, že lidi, 
kteří tě mají rádi, přece nemůžeš pomlouvat.

Kromě koncertu Blondýny jsi na Jiráskově Hro-
nově lektorkou dětského semináře. Máš čas i za-
jít do divadla? Co tě zaujalo zatím?

Ano, zrovna v úterý jsme byli na Hamletech 
a na Cvičme v rytme. Přišlo mi, že je zrovna den 
osobnostních výpovědí. Jak třeba těch herců 
v Hamletech, tak postav, které chtějí zhubnout. 
Obojí se mi moc líbilo.

A máš v amatérském divadle nebo přímo na Ji-
ráskově Hronově za dobu, kdy sem jezdíš, něja-
ké inscenace, na které si vzpomeneš, zasáhly tě, 
i po letech si na ně vzpomeneš?

Mám. Martin Františák Doma souboru z Karolin-
ky. To bylo výborné. A pak mám velmi silnou, ale 
naopak negativní vzpomínku na práci Petre Lanty. 
To je tak patnáct let zpátky. Vždy jsme na to šli, já 
se to snažila pochopit, ale nikdy jsem to nepocho-
pila. Byla to pro mě výzva, zda to někdy pochopím. 
Přitom on jako člověk pro mě byl fajn, příjemný, 
ale jeho práci jsem nikdy neporozuměla.

Učíš v rakovnické ZUŠ. Pozoruješ u dětí ambice 
žít divadlem, dělat divadlo?

Hodně se to mění. Když jsem v roce 2006 nastou-
pila, tak ambice divadelní hodně měli. Pak se nám 
o něco později podařilo dostat až sem na Jiráskův 
Hronov přes přehlídku pohybového divadla v Ko-
líně. Byli jsme tu asi dvakrát s představením a ty 
děti byly šťastné.

No, pro ně to musel být zážitek. Ocitnout 
se na tak velké akci.

Přesně tak. A asi tři z nich sem jezdí doteď.

Svoje žáky jsi hodně dlouho osobně neviděla. 
Jak se učí dramatická výchova v době covidu?

Měli jsme on-line výuku, což bylo složitý. Místo 
dětí jsem učila ikonky s vypnutými mikrofony, jak 
byly zvyklé ze školy. Řekla jsem si, že to musím 
brát jako handicap, podobně, když pracuješ třeba 
s neslyšícími. Tyhle děti se nemohou hýbat, tak 
musím vymyslet něco, co je bude bavit. Třeba 
něco více postaveného na slově nebo si doma 
něco vyzkoušejí a pak mi to pošlou. Takže jsem 
se snažila to nějak dávat. Poslední měsíc a půl už 
jsme se zase viděli a odpadli jenom maturanti, kte-
ří se museli učit.

Takže to nikdo z dětí nevzdal?
Jen maturanti. A pak u těch nejmenších, kde to 

fakt nešlo, jsme si řekli, že začnou raději znovu 
teď od září.

Už jsi na Hronově vystřídala pozici lektorky 
v klasickém semináři i lektorky v semináři dět-
ském. Neláká tě být zase lektorkou těch dospělej-
ších? Tedy nic proti dětem…

Dětský seminář tu vedla Italka Peggy. Další rok 
nemohla a Honza Julínek to nabídnul mě. Já si 
řekla, no co, s dětmi bych to už mohla umět. Děti 
jsou fajn. S dospělými si nemůžeš číst pohádky, 
hrát si na hřišti a odpoledne spinkat. Jo, něco 
jsem ti chtěla dát?

Fakt? 
Ano, knížku. Je to výsledek doby covidové. Jme-

nuje se Bububu. Původně měla být pro děti, ale 
jsou to takové malé horory, takže je z toho nako-
nec knížka pro dospělé. Já psala básničky a ilu-
strovala ji Barbora Kepičová.

Martin Rumler

Eva Suková a její Dětský seminář (foto: Jan Švácha)
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Vítání hrajících souborů

Slampoetry před Jiráskovým divadlem

Problémový Club

Festivalové minuty
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S úsměvem profesora

Bál jsem se. Strašně jsem se bál. Když si vzpomenu na početná setkání s Janem Císařem, hned se mi udělá 
dobrá nálada – a ač želím jeho nesmírně, nesmírně předčasného odchodu, daří se mi už od dubna ten úsměv 

na rtech při vzpomínce držet. Vzpomínkový pořad mohl dopadnout všelijak a já se bál, aby to nebylo oficiózní 
a uslzené. Nebylo, bylo to vtipné, vlídné a přesně akorát, za což budiž vzdán dík jednotlivým hostům, realizačnímu 
týmu, ale především Mirce Císařové, která si tuhle nepietní podobu do značné míry prosadila. Vladimír Hulec při 
vzpomínce mluvil – mohu-li to parafrázovat – o tom, že v Mirce nám profesorův étos zůstává zachován. To je svatá 
pravda a my bychom si tuto uhrančivou, bystrou, nesmlouvavě kritickou a břitce ironickou dámu měli hýčkat. 
Zaslouží si to.

Michal Zahálka
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Vzpomínka na Jana Císaře, která včera proběh-
la v sále Josefa Čapka byla důstojná, ale zároveň 
připomněla i mnoho humorných situací, které měl 
pan profesor rád. Jistě by bylo možné vzpomínat 
na nejrůznější vylomeniny, účast na rozmanitých 
cimrmanovských projektech, ať už to byla zde 
na JH účast v Bezproblémovém klubu či akce spo-
jené s Léblovým protest-zpravodaji Ježeček Kamzí-
ček anebo na DAMU  Spolek pro znovuzapálení Ná-
rodního divadla. Lidi mají obecně rádi humor, a tak 
si pana profesora pamatují ve spojení  s hláškami, 
které opravdu uměl (viz  Postmoderna neexistuje!). 
Ale jak ze vzpomínání vyplynulo, měl velké zásluhy 
o českou divadelní kulturu v tom, že nejen motivo-
val, ale přímo přistrčil mnohé k jejich budoucí pro-
fesi – ať už režijní, pedagogické či lektorské (o tom 

O Jankovi a švestkových knedlících
ostatně mluvili Hulec, Hrdinová, Kubák či Schejbal). 
Vzpomínkový večer ukázal znovu šíři jeho zájmů 
od fotbalu po operetu. A v oblasti divadelní byl Císař 
prostě všude (jak o tom promluvila Alena Zeman-
číková). Velkým přínosem byly – i když program 
prodloužily téměř o hodinu – ukázky z Císařovy pře-
kvapivé herecké práce v rámci různých drobných 
filmů – a znovu jsme mohli obdivovat jeho účast 
v mystifikační talk show Studio Kroměříž, ale navíc 
mj. jako amerického profesora, odborníka na grafit-
ti. Na závěr paní Mirka prozradila jedno z tajemství, 
které obestíralo Císařovo gurmánství. Totiž zvláštní 
vášeň pro švestkové knedlíky. Ani po tomto večeru 
profesor Císař nezmizí z okruhu našich milých zná-
mých, je stále s námi…

jas

Co furt 
s těma profíkama

Následující text píšu jako někdo, kdo v posled-
ních letech velice často (i veřejně) pobrblával nad 
profesionálními hosty Jiráskova Hronova: k vidě-
ní tu bylo pěkných pár inscenací, které upřímně 
řečeno nebyly ani dobré, natož inspirativní. Letos 
si naopak libuji. Covidový rok, kdy většina divadel 
nenastoupila divadelní prázdniny, umožnil pozvat 
soubory, jež by se za jiných okolností asi v půl-
ce léta obtěžovaly jen sotva – ale to samo o sobě 
nezaručuje kvalitní výběr. Ten se ovšem povedl: 
k vidění jsou inscenace nesmírně různorodé, ale 
vždy v nějakém aspektu brilantní a jedinečné. 
Tím neříkám, že k nim nemůžeme zaujímat tak či 
onak kritický postoj (to je naopak klidně i žádou-
cí), ale sotva je zpochybnitelné, že jde o inscenace 
opravdu významné v celorepublikovém kontextu, 
ověnčené nejrůznějšími cenami, prošedší prestiž-
ními festivaly u nás i v cizině a disponující opravdu 
zvučnými jmény. Takovýhle inspirativní program 
má svůj hluboký smysl a já pevně věřím, že ač 
se možnost dovézt třeba Divadlo Na zábradlí ne-
musí jen tak zopakovat, přinejmenším nastolená 
úroveň výběru by se Jiráskova Hronova přidržet 
mohla. Otázka, zda má smysl sem vůbec profí-
ky tahat, se sice v kuloárech asi objeví vždy, ale 
nemá-li amatérský svět ustrnout a zapouzdřit se, 
bez takovýchto špičkových podnětů zvenčí se ne-
obejde. Je to zrovna tak přirozené jako to, že sem 
profesionálové jezdí vést semináře či analyzovat 
a recenzovat, nebo to, že spolupracují (jak tomu 
bylo v českém divadle od samých počátků jeho 
profesionalizace) s amatérskými soubory, z nichž 
mnohdy vzešli. Zvlášť působivá v tomto ohledu 
bývá Loutkářská Chrudim: loutkářský svět je tak 
malý a přehledný, že tu zná prakticky každý každé-
ho, a festival každoročně přináší vedle amatérské 
loutkářské žatvy i možnost seznámit se s aktuální 
tvorbou Alfy, Draku, Naivního divadla i nezávislých 
souborů, což de facto znamená poznat velkou vět-
šinu toho opravdu podstatného za poslední sezo-
nu. To sice mimo kontext malého oboru myslitelné 
není, ale věřme, že nám i do příštích let zůstane 
inspirativní program inspirativní.

Michal Zahálka

Co hledat, honit štěstí. Kdo 
honí štěstí, sám je štván. 

Štěstí je sice vzácná květina, čas-
to však ji zalévají slzami. A mšice 
se jí drží, mšice závisti.

A. Jirásek
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Seminář HaR jako Herec a režisér

Ostravskou stopu nese na Jiráskově Hronově 
seminář HaR jako Herec a Režisér: hercem, respek-
tive herečkou je zde členka souboru Divadla Petra 
Bezruče Magdaléna Tkačíková, režisérem pak umě-
lecký šéf ve stejném divadle a režisér Jan Holec.

Jejich seminář patří k těm hodně obsazeným. 
„Máme devatenáct frekventantů,“ prozrazuje Ho-
lec. A jak to tak u divadla bývá, více je žen než 
mužů. Počet je podle něj na hraně únosnosti. „Víc 
by už nebylo dobré. Chci mít čas se každému vě-
novat,“ přiznává.

Seminář je zaměřen na spolupráci herce a re-
žiséra během procesu zkoušení. „Zaměřujeme 
se na komunikaci režiséra a herce. Hledáme, jaký 
je podíl každého z nich 
v rámci tvořivého procesu. 
Soustředíme se na začát-
ku na to, abychom se nau-
čili poslouchat partnera,“ vysvětluje Honza s tím, 
že se snaží držet toho, aby nikdo na jevišti nedělal 
nic do chvíle, než dostane impuls nějak jednat.

„Je důležité zbavit herce racionální logiky, na-
učit ho dělat impulsivně a s emocionální reak-
cí,“ říká.

Proto na začátku dělají frekventanti jednoduchá 
opakovací cvičení, která člověka zbaví nutnosti 
vymýšlet hlavou text. Nutí ho jednat přirozeně, 
pravdivě a instinktivně. 

Když herec poslouchá režiséra a naopak
Ale důležitý je i opačný směr komunikace. „Ba-

víme se o tom, jak správně herci vysvětlit motiva-
ci. Vysvětlit režisérovi, že nezáleží jen na obsahu 
toho, co říká, ale i na emoci a energii, která z reži-
séra vychází,“ vysvětluje lektor.

Práce v semináři, alespoň zpočátku, není opřená 
o konkrétní dramatické texty nebo jejich část. Ak-
tuálně se komunikace na trase režisér-herec a zpět 
odehrává například na základě fotografií, obrazů 
a podobně. „Nyní mají frekventanti úkol, najít si 
situace přímo v životě Jiráskova Hronova. Najít, 
odposlechnout a zaznamenat dialogy, které mají 
dramatický nebo scénický potenciál,“ prozrazuje 
Honza.

Zdá se, že s touto metodou má úspěch. „Semi-
nář je skvělý. Člověk si uvědomí tolik věcí!“ říká 
jeden z účastníků Rosťa.

Pokud čas a práce do-
volí, tak se v semináři 
na dramatické texty přece 
jen dostane. „Samozřej-

mě máme připravené nějaké úryvky, třeba začá-
tek čtvrtého dějství Racka, či Osbornovo Ohlédni 
se v hněvu, ale to není podstatné,“ vypráví Holec.

Ačkoli je na festivalu zvykem, že výsledkem se-
minární práce je výstup v podobě předváděčky, 
tady to cílem lektorů rozhodně není. „Zaměřujeme 
se spíše na proces než na výsledný tvar, Doposud 
jsme ani k nějakým průběžným výsledkům nesmě-
řovali. Zajímá nás čistě zkušební proces.“

Martin Rumler

Stanové městečko
Je až neuvěřitelné, kolika způsoby lze na Jirásko-

vě Hronovu přečkat noc. Vedle pochybných způ-
sobů, 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.

Každý rok se zvyšuje obliba spaní ve stanovém 
městečku na břehu Metuje. V prvním roce jeho 
existence se na travnaté ploše objevily tři stany. 
S postupem doby se tato plocha postupně zapl-
nila a letos se zde objevil dokonce jeden karavan. 
Někomu se může zdát tento způsob nocování 
poněkud spartánský. Pokud však máte dobrý stan 
a zkušenosti se stanováním, dočkáte se uspokoji-
vého výsledku i u spánkové fáze REM.

Jedním z takto regenerujících je i herec Petr 
Kholl. „Za mě je to celkem v pohodě. Možní trošku 
punk v tom, že blízko jezdí vlak a v noci to může 
být dost nepříjemné. Máš pocit, jako když ten vlak 
jede přímo na tebe. Jinak je to úplně v klidu. Po-
kud jde o déšť, máme dobrý stan a jsme celkem 
v suchu. Sprchovat a mýt se chodíme do ZUŠ. 
Kdybych měl tento způsob nocování porovnat 
například se spaním ve škole, tak oboje má něco 
do sebe. Stan je trochu romantika a ve třídě je 
jistota, že se bezpečně vyspím za jakéhokoliv po-
časí. Když má člověk alespoň základní vybavení, 
jedná se v případě stanu o model, který se dá opa-
kovat pravidelně. Máme stan pro tři a pohodlně 
se do něho složíme i s věcmi.“

Honza Švácha

Inzerát
Prodám koloběžku. Info v Myšárně.
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S panem profesorem Janem Císařem mám 
spojeno mnoho vzpomínek, pražských, unhošť-
ských i hronovských. Na Jiráskově Hronově mě 
přemlouval, abych začala učit na Katedře te-
orie a kritiky na DAMU a já dva roky statečně 
odolávala. A teď už tam učím osmnáctý rok. Ale 
nejbizarnější vzpomínky se týkají let 1993 – 95, 
kdy jsme s Petrem Léblem a Radkou Prchalovou 
vydávali první samostatný samizdatový zpravo-
daj Jiráskova Hronova Ježeček Kamzíček, posléze 
Král Šumař. S mladickou drzostí (v mém případě 
už spíš silně postmladickou) jsme se v něm navá-
želi do řad zasloužilých ochotníků. První ročník 
se nesl ve znamení postupného odhalování oz-
brojeného puče v řadách SČDO (Svazu českých 
divadelních ochotníků), v jehož čele měl samo-
zřejmě stát inkognito prof. Císař. V osmém čísle 
vyšel jeho portrét v generálské uniformě s vyjá-
dřením: „Na nic se mě neptejte, nemám s tím 
nic společného, sémanticky je to nesmysl.“  Fotku 
jakéhosi vysoce postaveného polského generála 

Profesor Císař v čele ozbrojeného puče v řadách SČDO
jsme objevili v jednom deníku a zajásali jsme nad 
úžasnou podobou s panem profesorem. Někteří 
si dodnes myslí, že jsme ho k tomu převleku do-
nutili. Pan profesor byl ale svou odhalenou vojen-
skou identitou naprosto nadšený. 

O rok později vrcholila týdenní anabáze Krále Šu-
maře kratochvilnou komedií Johannes doktor Cí-
sař, kterou sepsal Petr Lébl a jejíž světová premiéra 
(i derniéra) zazněla v provedení Petrů Čtvrtníčka 
a Lébla v městském rozhlase. Ten nám lehkovážně 
zpřístupnil tehdejší hronovský starosta, divadelník 
a skvělý člověk Ing. Miroslav Houštěk, on byl pro 
každou špatnost, šlo-li o divadlo. A tak hronovští 
občané čekající na autobus šokovaně naslouchali 
zvukům linoucím se z jinak seriózního městského 
média a nevěřili svým uším: „Johannesi, doktore 
Císaři, poprvé tě vyzývám, otevři svou teoretickou 
branku! Zavázal ses, tak piš!“ 

Bože, to byla doba her a malin nezralých!
Radmila Hrdinová

Extempore na konec
Jak jsem uvedl v mém hronovském curriculum 

vitae, většinu z mých asi padesáti ročníků Jirásko-
va Hronova jsem prožil pracovně. Přeskočil jsem 
v něm extempore z let 1978 a 1979, kdy jsem 
se ho zúčastnil jako posluchač Kurzu divadelní re-
žie a herectví Lidové konzervatoře Středočeského 
krajského kulturního střediska (1977–1980). Kurz 
měl po dva roky soustředění na hronovské pře-
hlídce. V těch letech bývalo na programu obyčejně 
pouze jedno představení denně, takže časoprostor 
festivalu byl ideální pro souvislejší možnost výuky, 
než tomu bylo při víkendových soustředěních. 

Na druhém hronovském soustředění se krom 
jiného konaly, jak bychom to dnes pojmenovali, 
klauzury. Jako posluchači režie jsme měli na výběr 
z několika prozaických textů, zvolený text jsme 
měli zdramatizovat a poté s posluchači herectví 
inscenovat. Vybral jsem si tehdy povídku Michai-
la Zoščenka Utrpení mladého Werthera, zhostil 
se úkolu dramatizace, to ještě před soustředěním. 
V Hronově jsme pak dramatizaci, nazvanou Ať ne-
mrská těma nohama!, nazkoušeli venku na zahra-
dě ubytovny naproti Staropadolské hospodě. Zvo-
lili jsme arénový hrací prostor. V závěru JH jsme 
měli výsledek práce předvést, stejně jako ostatní, 
ve třídě ZŠ na náměstí, kde probíhala výuka kurzu. 
Oponoval jsem, že třída je pro naše představení 
arénového typu malá, a to i kdybychom vynesli 
ven všechny stoly a židle. Navrhl jsem, abychom 
se přesunuli na dvůr školy. Jeden z našich lektorů, 

herec Jaroslav Vágner, trval na tom, že se nikam 
přesouvat nebudeme a prohlásil, že jde stejně zase 
jen o nějaké mé schválnosti.  

Nezbylo, než poodhalit to, co mělo být překva-
pením, a sice že nepotřebujeme jen arénu s diváky 
kolem dokola, ale také prostor za diváky, neboť 
je nezbytný pro jízdu na bicyklu jednoho z herců. 
Po dalším dohadování jsme se nakonec odebra-
li na dvůr, abychom zjistili, že ani ten není pro 
naše představení dostačující (něco neodstrani-
telného tam překáželo). A tak jsme poté skončili 
na náměstí před školou, vymezili hrací prostor 
křídou a spustili představení. Publikum, které měli 
původně tvořit posluchači a lektoři kurzu, se roz-

rostlo o náhodné chodce, kteří vytušili, že se bude 
něco dít. Hrací prostor s publikem zasahoval 
i do místní komunikace, ale celou cca půlhodinu 
tu nikdo neprojel. Představení se povedlo, sklidili 
jsme nemalý potlesk a já dostal spontánní pusu 
od nadšené hlavní lektorky kurzu dramaturgyně 
Jarmily Černíkové-Drobné. Jaroslav Vágner prone-
sl: „Jo, pěkný. To jste měli říct hned, že potřebuje-
te takovýhle plac.“

Když pominu dramaturgickou spolupráci na in-
scenaci souboru Tyl Rakovník, který v režii Ja-
roslava Kodeše na JH 1994 uvedl hru Michaela 
Ramløse: Čtvrté přikázání, byla to má první a je-
diná „umělecká“ prezentace na půdě hronovského 
festivalu. Nejspíš také poslední.

Milan Strotzer
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Čtvrtek 5. 8. 2021
Hlavní program

14.00 a 16.15 Sál Josefa Čapka 70´
Buchty a loutky, Praha 
Vítězné svině – inspirativní program

13.30 a 14.30 a 15.30 a 17.00 
a 18.00 a 19.30 a 20.30 Myšárna 20´
Hana Voříšková 
Přesýpání

16.30 a 21.00 Jiráskovo divadlo 130´ (P)
Dobřichovická divadelní společnost, Dobřichovice 
Řeči

19.30 Sál Josefa Čapka 70´ BLOK
HOP-HOP, ZUŠ Ostrov 
Natálčin Andulák
Prostomyslná Rodina Nemravova, 
ZUŠ Uherské Hradiště
PopArtová píseň Slavná kauza Bakinghem

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
10.00–15.00 Knihovna E. Hostovského 
Tvořivá dílnička pro děti (a jejich rodiče)
Papírové lepení
13.00–14.00 náměstí Čs. armády 
Festivalové minuty
15.00–15.50 park A. Jiráska – hlavní stage 
A do třetice všeho... Divadlo Drak, Hradec Králové
15.15–16.15 a 18.30–19.30 
náměstí Čs. armády – SLAM POETRY
16.00–17.00 park A. Jiráska – malá stage 
Improshow B.I.Z.O.N.I., Hradec Králové
17.00–18.00 park A. Jiráska – hlavní stage 
Lazzy Brazz – koncert
18.45–19.45 park A. Jiráska – malá stage 
Velký mejdan Divadlo Zticha, Valašské Meziříčí
20.00–21.15 park A. Jiráska – hlavní stage 
RAUT / Geisslers Hofcomoedianten
21.30–22.45 park A. Jiráska – malá stage 
Divadlo V.A.D., Kladno 
HARILA aneb 4 z punku a pes
23.00–0.00 park A. Jiráska – hlavní stage 
KoALA party band – koncert
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Redakce Zpravodaje mě letos 
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 zá-
dumčivý, hlubokých lesů, stolových 
hor, skalnatých zákoutí, zázračných 
studánek, po němž je rozeseto mno-
ho 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

Hejšovina neboli Szczeliniec
Velká Hejšovina (919 m.n.m.) je nejvyšší vrchol 

Stolových hor, jako úctyhodná dominanta se nabízí 
pohledu z kteréhokoli vyvýšeného místa hronovské-
ho okolí, takže ji přece nemůžeme vynechat. Leží 
už pár kilometrů za hranicemi Polska, kde jí říkají 
Wielki Szczeliniec. Z polského městečka Karlow je 
také nejsnáze přístupná. Dostanete se tam autobu-
sem přes Náchod. Z Karlowa vystoupáte po červené 
a žluté značce až nahoru po lesní cestě a posléze 
po kamenných schodech. Kolem vrcholu vede pro-
hlídkový okruh skalním městem (4 km) s úžasnými 
útvary, průchody a vyhlídkami, v létě je zpoplat-
něný (10/ 5 zlotých), dalo se tam ale vždy platit 
i českou měnou i eury. Až okruh zvládnete, můžete 
se vrátit zpět do Čech po žluté a modré značce přes 
osadu Pasterka do Machovské Lhoty (hraniční pře-
chod pro pěší) a Machova. A odtud zpět autobusem 
do Hronova. Celkem nachodíte něco přes 12 km, 
tvrdě z kopce do kopce, ale stojí to za to.

Jiráskův Hronov 
Den šestý

Kresba: Hana Voříšková

Putování po hronovském kraji

Hejšovina neboli Szczeliniec

Výkonný umělec 
Ptala jsem se výkonného umělce
proč má tváře tak podobné rumělce
Odpověděl Shakespearovsky nemělce:
“Bo rum patří k výbavě hned po tělce!”

Mouchy – antiintelektuální
Řekla moucha mouše:
“Kašli na inťouše!
Pojď se pomuchlovat
v stáji plné hovad!”

Slovní (h)říčky
Tečou slovní (h)říčky
až do slovních moří
snad tam neochoří
a neumřou na rýmu
od slovního mainstreamu

Festivalová
Pozval jsem moji… to
na čerstvé mojito
Cool zážitek má tu
a mezi zuby mát

Eva Suková

Nečekaný 
koncert u Tritonu

William Valerián – člen hereckého souboru 
Klicperova divadla, hudebník, převážně saxofonis-
ta, vám zahraje dnes, ve čtvrtek 5. srpna v 20.00 
před Tritonem v doprovodu ohňové show Tomáše 
Jajčíka

red


